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Kovrilpaĝo 
SERIO:"Arkitekturo en la mondo" 

La ŝtonaj figuroj: "Se la labirintoj kaj 

la temploj", kiel klarigis Borges, "es- 

tas konstruaĵoj destinitaj perdiĝi, 

kontraŭe neniu konstruaĵo pli ol la 

tomboŝtono (tumulo) estas farita 

por rememoro". 

Arkitekturo aŭ skulpturo egalas al 

Belarto. La arto entenas tiel 

"bezonon", ĉu loĝejan dum-aŭ- 

postvivan kie rolas simboloj kun 

analogiaj ecoj. 
Ĉu diskuto pri tio? 

    

SALUTVORTOJ DE BEL-PREZIDANTINO 
dum malferma solenaĵo de la 32-a BKE 

en Ribeirão Preto, SP-BR la 5-an/7/96 

KARAJ KONGRESANOJ, 
1996 rememorigas la antaŭ dekjaran 1986 kiel la Internacian Jaron de la 

Paco, deklarita de UN dum la Ĝenerala Asembleo kaj sin zis PACON kiel 

  

absolutan valoron, malarmadon kaj teknologion, konsideris la prezon de la 

Paco kaj la Pacon sub regiona aspekto. 

Premiitaj estis la konstruantoj de la paco: 

NELSON MANDELA, kaj 

FREDERIK WILLEM DE KLERK, en 91, 

AKADEMIO DE INTERNACIA JURO DE HAIA en 92, 

SHIMON PERES, 
YITZHAK RABIN kaj 
YASSER ARAFAT en 93, 

JIMMY CARTER kaj 
JUAN CARLOS I en 94 

kaj oni citas Pacon kiel novan ideon, la teron kiel patrion kaj komentas 

pri longa ĝermado. 

— 2



  

Jen ni kun n“ 296 de “Brazila 
Esperantisto” post la kongresoj, kaj 
tuta eldono ne sufiĉus por 
kontentige raporti pri ili. 
Krokodileca 328 BKE: Ĝi sufiĉe 
plaĉe okazis en Ribeirão Preto, la 

malglataĵoj estis laŭeble akceptindaj. Tre feliĉaj iĝis la 
krokodiloj, kiuj ĝuis abundan programon kaj tute 

ne interesiĝis pri la tro samtempaj administraj 
kunvenoj de BEL. Jorge Telles, nia aktoro kaj eter- 
na junulo eĉ sagace kaj krokodile (por ke ĉiuj 
komprenu, ĉu ne?) denuncis tiun troan uzon de la 

nacia lingvo kaj prave asertis ke la esperantistoj ne 
scias profiti tiun oportunon praktiki sian lingvon en 
tiuj tro malmultaj tagoj. 

  

Kongresa humuro... pro krokodilado 

Kaj kiam al krokodilado aldoniĝas la falsaj amikoj la 
situacio povas fariĝi danĝera. Dum nenecesa atendado, 

oni profitis la tempon por trinki pliajn bierojn. Kiam 

venis la momento por discipline, kongresece viciĝi, la 
situacio iĝis komike drama. 

Ĉarma sinjorino rapide diris: "Mi ne ŝatas fiki la 

filon, mi bebas!". Kiel ĉiuj portugallingvaj 

  

esperantistoj devus scii, resti signifas “ficar” vico es- 
tas “fila” kaj ebria estas "bĉbado". 
Povraj krokodiloj ankaŭ ebriaj. 

Kulturo estas varo 

Inter aliaj komikaĵoj estas tio kion ni lernis en la 818 
UK en Prago pere de la kongresa temo. Ni eĉ 
konvinkiĝis, ke kulturo estas kvazaŭ besta manĝaĵo, 

jes furaĝo por la manipulado de la homaj mensoj. 
Se en Ribeirão Preto oni povis dubi, ĉu “labori por 

Esperanto estas labori por paca Mondo”, ĉar 
evidentiĝas ke la esperantistoj ne estas homoj pli 
perfektaj ol la aliaj, en Prago okazaĵoj konfirmis la 
maltoleron de multaj esperantistoj pro troa gluto da 
citita kultura furaĝo. Mi ekzemple estis perforte barita 
de fanatika kristano ĉe la enirpordo de salono, kie nia 

amiko Ismael de Miranda prelegis. Laŭ tiu besta 
fanatikulo la spiritoj de Ismael estas danĝeraj, tiu de 
iu Kristo, iu savanto, ne! Tia ridinda maltolero okazas 

ankaŭ ĉe nia porpaca Esperanto-movado kaj demons- 
tras, ke la kulturaj valoroj ne devige atingas la 
esperantistojn preter la varoj. 
Pliaj varoj el la kongresoj, kiel la rezolucioj kaj 

manifestoj supozeble donos al vi, karaj legantoj pli 
pozitivajn aspektojn. 

Viaj redaktantoj. 

Ene de la Konstitucio de Unesco estas cititaj la 
deklaroj: 
- KEla ampleksa diskonigo de kulturo kaj eduko de 

la homaro por justico, libereco kaj paco estas 
nemalhaveblaj al la digneco de la homo kaj estiĝas 
devo ke ĉiuj nacioj plenumu kun respondeco la 
interhelpon; 

- KE ESTAS EN LA MENSO DE LA HOMO KIE DE- 

VAS ESTI ESTABLITAJ LA DEFENDOJ DE PACO; 
- KE paco surbaze de akordiĝoj ekonomiaj kaj 

politikaj ne altiros la popolojn kaj sekve ĝi devas 
estiĝi sur la fundamento intelekta kaj morala de la 
homaro. 
Tiel ke eduko, scienco kaj kulturo atingu grade, 

tra la koopero de ĉiuj nacioj de la mondo la celojn de 
internacia paco kaj ĝenerala prospero de la homaro. 

“LA PACO ESTAS VIRTO KIU DEVENAS DE LA 

SPIRITA GRANDECO”, laŭ Spinoza. Paco kiel absolu- 
ta valoro nur povas bazi sin sur la ideo, ke la rilatoj 
inter la homoj estas rilatoj inter similuloj. Ene de paco 
signifo enmetiĝas ne nur malarmado, teknologio sed 
pli subjektiva kialo do, ne tiel materiala kiel homa. 

En tiu profunda interrilato kies fundamento estas 
la homo, sendube de li dependos pacestiĝon. La mani- 
eroj plej diversaj, inter ili lingvobarilforigo kiel parto 

esenca de rilatado, valoras laŭ principo. 
Tiel, tiom da formoj disponeblas por atingo de 

konstrua celo ke sindediĉo al unu el ili, kvankam 
juĝata ereto... estas paŝo kiu fariĝos paŝego kiel 
titolas la kongresa ĉeftemo: “LABORI POR 
ESPERANTO ESTAS LABORI POR PACA MONDO”. 

Dependas de ni pravigi tion. 
El "Internacia Pedagogia Revuo, n? 2/86 ni legas". 
"Ĉu la paco povas esti temo de jara kampanjo? Ĉu 

la fakto, ke 1986 estis deklarita “jaro de la paco” signifas 
ke ĝi estis “pli paca” ol estis la 852, 872? La epiteto estu 
konceptita por la analizo de la fenomeno paco 
plurdimensie: ne nur politike, sed ankaŭ psikologie, 
sociologie kaj pedagogie jene: “SE VI VOLAS PACON, 
PRETIĜU AL LA PACO?” - per internaciismo, interpopola 
interkompreniĝo kaj amikeco sendiskriminacia 
reciproka, interpopola estimo.” 

Ĉu kion alportis la dek lastaj jaroj aŭ alportos la 
dek postaj jaroj al la paco-strebo? 

Per tiuj kelkaj vortoj en la daŭro de la venontaj 
tagoj ni provu esperantiste ion edifan konkludi, al kio 
MI DEKLARAS LA 32-an BRAZILAN KONGRESON DE 
ESPERANTO 

MALFERMITA 
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Leksikografio 

Rilatoj inter Plena Ilustrita Vortaro 
kaj Akademio de Esperanto 

Urĝa tasko: leksika revizio 

de Plena Ilustrita Vortaro (PIV) db 

Pluraj periodajoj en Esperantujo 

jam informis, ke Sennacieca Asocio Tutmonda 

(SAT) preparas novan eldonon de tiu vortaro, kiu 

estis publikigita en 1970 kun Suplemento en 1987. 

Estas ja sciate, ke PIV enhavas preserarojn, 

nesufiĉajn difinojn kaj aliajn mankojn, kiuj devas 

esti elsarkitaj ĝustigitaj fare de la plej kompetentaj 

esperantistoj. Plurfoje naivaj mispensuloj proponas, 

ke Akademio de Esperanto okupiĝu pri tiu tasko. 

Antaŭ jardeko mi mem provis doni tiun taskon al 

la Akademio, sed mia propono estis ĵetita en 

rubujon fare de la mallarĝmensa Akademia 

prezidanto d-ro Albault. Jen la faktoj. 

  

Laborplano de la Sekcio pri Ĝenerala 

Vortaro 

Jam de longe mi okupiĝis pri kritika ekzameno 

de PIV kaj publikigis plurajn studaĵojn pri specifaj 

temoj. Kiam mi fariĝis la direktoro de la Sekcio pri 

Ĝenerala Vortaro de la Akademio, mi proponis kiel 

novan kaj utilan funkcion de la Akademio la 

entreprenon de profunda revizio de PIV, por ke tiu 

konsultlibro estontece fariĝu certagrade "oficiala" 

vortaro de Esperanto, eĉ se ne ĉiuj vortoj kaj propraj 

nomoj en ĝi estos oficialigitaj. 

Kvankam en la pasinteco AdE ne okupiĝis pri 

kompilado kaj publikigo de vortaro de Esperanto, ĝi 

devas nun preni la respondecon de ĉiuspeca 

leksikografia agado en Esperantujo por eviti pli da 

kaoso en la formado kaj evoluigo de la leksiko de 

Esperanto. Same kiel akademia gramatiko ankaŭ 

akademia vortaro estas nepre bezonata por certigi 

stabilecon en la lingvo, kiu ankoraŭfoje troviĝas en 

kriza situacio pro la hodiaŭa tendenco enkonduki 

amason da neologismoj havantaj nekonvenajn 

formojn kaj duban utilon. Mi, do, proponis, ke mia 

sekcio dediĉu sin al la sekvaj agadoj. 

a. senerarigo de ĉiuj aspektoj de la lingvouzo de 

PIV kaj eventuale ankaŭ en etnolingvaj Esperanto- 

vortaroj, kiuj baziĝas sur registraĵoj en PIV. 

b. raciigo de la formo kaj aranĝo de la leksika 

materialo en PIV 
c. ĝisdatigo kaj pliampleksigo de la vortprovizo 

kaj difinoj. Tiujn procedojn plenumis nur en 

minimuma maniero la Suplemento de PIV. 

Kun specifa rilato al la procedo de esperantigo de 

nova leksika materialo, mi inkludis jenan rekomendon 

en la laborplano de la sekcio. 
Ĝis nun Esperanto ricevis sian leksikan materialon 

laŭ pluraj vojoj en kaprica maniero. Zamenhof mem 
ne starigis eksplicitajn gvidliniojn por asimilado de 

etimoj el diversaj lingvoj. Rezulte de tio, oni neniam 
povas esti certa pri la formo, kiun etnolingva vorto 

havos en Esperanto. Ekuzantoj kutime decidas pri la 

Esperanta formo laŭ sia bontrovo, senkonsidere ĉu 
ili estas literaturistoj aŭ sciencaj fakuloj. 

Nekompetenteco de la Akademio 

La raporto, kiun mi preparis pri la estonteca 

laboro de la Sekcio pri Ĝenerala Vortaro, ne havis 
eĥon. Prezidanto Abault rifuzis mian planon, 
argumentante, ke AdE ne povas okupiĝi pri PIV, ĉar 

ĝi estas la propraĵo de SAT. Sed, paradokse, 
nuntempe estas ĝuste SAT, kiu invitas la tutan 

esperantistaron informi la respondeculon pri 

reviziado, Michel Duc Goninaz, pri ĝustigendaĵoj en 
la vortaro. 

La kompilado de la leksiko de Esperanto kaj la 

redaktado de vortaro en la estonteco devas esti la 

primara funkcio de AdE, por ke malaperu 

diletantismo de sur la leksikografia tereno. Mi kiel 

unuopulo kaj ankaŭ kiel la direktoro de la Sekcio 
pri Ĝenerala Vortaro de AdE provis en limigita 

maniero montri la vojon al pli preciza leksikografia 

traktado de Esperanto. Tamen, estas necese marteladi 

la punkton, ke la tasko estas por la tuta Akademio. 

La grava demando estas, ĉu la nuna AdE estas 

kapabla kaj kompetenta plenumi tiun grandan 

projekton. 

Post publikigo de la laborplano, mi atendis 

komentojn de aliaj anoj de AdE, sed neniu reagis 

per serioza pritrakto de la temo. Eĉ la tiamaj kolegoj 

en la sekcio montriĝis apatiaj. Sekve de tio, mi 

ankoraŭ estas pesimisma pri la preteco de AdE sol- 

vi leksikografiajn problemojn. Mi tamen esperas, ke 

AdE sub la gvido de la nova pezidanto, d-ro Werner 

Bormann, estontece entreprenos pli gravan 
leksikografian laboron ol en la pasinteco. 

Bernard Golden 
- Akademiano -



  

Retrospektive 

Spuroj de mia laboro sine de la Akademio sin 
trovas jam en la du unuaj Aktoj de la Akademio, 
kiujn eldonis la Akademio sub la 
Prezidanteco de Gaston Waringhien 

(1901 - 1991). 
En la Aktoj 1963 - 1967, kiel 

Direktoro de la Sekcio pri la Ĝenerala 
Vortaro mi prezentis studon, "La 

vortfarado en Esperanto" (p. 58 ĝis 70). 
Ĝin mi redaktis kunlabore kun Kalman 
Kalocsay kaj sub la kontrolo de la 
Sekcianoj. 

Jam sur la paĝo 73 de la sama 
dokumento, noto subskribita de 

Prezidanto Waringhien kaj de mi mem 
anoncas, ke la Akademio aprobis la 

ideon de starigo de "Baza Radikaro 

Oficiala". Tiu radikaro estos ellaborita "surbaze de 
projekto" (proponita de mi mem) kun proksimume 
2500 radikoj kaj elementoj dividitaj laŭ naŭ ofteco- 
grupoj. 

Efektive la Aktoj II (1968 - 1974) prezentas 
sur p. 28-54 la Bazan Radikaron Oficialan kun siaj 
naŭ grupoj de ofteco. En la sama dokumento aperas 
sur paĝoj 11-27 ankaŭ la Oka Oficiala Aldono al la 
Universala Vortaro, kiu donas krom diversaj ĝustigoj 
ĉefe la radikojn aperantajn en la Baza Radikaro 
Oficiala sed ĝis tiam ne-oficialajn. La radikaro do- 
nas difinon por ĉiu radiko, krom traduko al ses 

okcidentaj lingvoj. Sed al la Sekcianoj mi plie 
prezentis tradukojn al pluraj aliaj lingvoj, inter ili 
al la Rusa. La Akademio ne povis lukse elspezi por 
ne-Latinskriba lingvo, nek por lingvo, kia la Pola, 
kun nekutimaj "super-, tra- kaj sub-signoj", se obei 
la Zamenhofan nomenklaturon. 

Inter la ĝustigoj aperas en sekcio C/ teksto 
pri la landnomoj: listo de Oficialigitaj Landnomoj 

(32) kaj alia de Oficialigitaj Landano-nomoj (15). 
Tiu sekcio finiĝas per paragrafo pri la sufikso -io, 
por kiu la Akademio decidas "nuligi la antaŭan 
malkonsilon de la Lingva Komitato, sed ne ŝanĝante 

ĝin al rekomendo, (lasi) al la ĝenerala uzado libere 

decidi pri la venko de la pli oportuna formo". 

Fine aperas en Neoficiala parto, du miaj eseoj: 
I. Pri landnomoj kaj II. Statistiko pri landnomoj. El 
la dua ni legas la informon ke la lingvoj kun pli 
multaj internaciaj nomoj estas kaj la Angla kaj la 
Rumana. Inter la malplej internaciaj estas la Ĉina 
kaj la Araba. Sed ankoraŭ malpli internacia estas la 
Esperanta, kiu eĉ posedas plene aŭ duone artefaritajn 
nomojn, oponeblajn al internaciaj nomoj de aliaj 
lingvoj!! Netolerebla situacio por la Lingvo Internacia!   

Prezidanto Auld petas min surpreni la 
Direktorecon de Sekcio pri la landnomoj. Mi 
prezentu proponojn por, se iel eble, redukti la tiel 
nomatan "Landnoman ĥaoson"! Ne ĉiu uzas la samajn 
radikojn nek la samajn sufiksojn... Eĉ okazas, ke la 

sama radiko aperas ĉe malsamaj 
Esperantistoj sed kun alia signifo (ano 
opone al lando), ktp. ktp. 

Sed la tempo pasas kaj mi 

elektiĝas Prezidanto post Waringhien 

kaj Auld. Mi devis proponi plu gvidi la 

Sekcion, ĉar mi sola studis la 

problemon dum longaj jaroj kaj lingve, 

kaj historie: per enketo en pli ol 45 
lingvoj, per historia traserĉo en nia 
gazetaro de 1887 ĝis hodiaŭ. 

Parte la rezultoj estas konataj el 
la Aktoj III (1975 - 1991) sed pli detale 
prezentiĝas en du libroj miaj eldonitaj 

ĉe Iltis: Vojaĝo tra la landoj (1991 - 195 
p.) kaj ĝia komplemento : Mult-lingva Glosaro pri 
Land-nomoj (1991 -124 p.) 

Mi cetere plenumis kvar mandatojn, estante 

Prezidanto de 1983 ĝis 1995. 

Kio min gvidis dum tiuj longaj jaroj? 

Min gvidis la alta sento pri la valoro de nia 
lingvo. Objektive ĝi superas en pli ol unu punkto 

multajn el la aliaj lingvoj. Pro tio min doloras, kiam 
mi trovas punkton ŝajne malpli bonan. Kontentiĝi 

kun rudimenta solvo por punkto aŭ alia de nia lingvo 

ŝajnas al mi nepensebla. 
Nia lingvo ĉiam esprimu la pensojn laŭ la kazoj, aŭ 

sekvante la racion, aŭ obeante la koron, sed ĉiam 

en plej nobla maniero. 
Aliparte mi ĉiam gvidis la Akademion por servi 

al ĉiuj, for de ĉiu koterio en aŭ ekster nia Kolegaro. 

Ofte mi respondis tre detale al simpla samideano, 

kiu sincere ne trovis solvon por sia problemo. 

En ĉi laboro por nia lingvo kaj ties radiado 
mi retrovis malnovan amikon: Jean Thierry. Li fariĝis 

Sekretario de la Akademio kaj ĉiurilate min helpis, 
materiale kaj ĉefe spirite. Nur dank'al li mi povis 
realigi multon por la Akademio: 

1. Ni povis regule eldoni la Cirkulerojn, vera sango 
por nia Institucio; en ili aperas ĉiuj ĝiaj pulso-batoj; 
tie notiĝas ĉiuj decidoj, grandaj aŭ etaj, ne nur lingvaj 

sed ankaŭ administraj. 

2. Ni povis eldoni plian numeron (la 11-an) de la 
Statuta Oficiala Bulteno de la Akademio de 
Esperanto, pli Konata sub la nomo Aktoj III! Ĝi 
entenas sub libra formo la plej gravajn decidojn de 
la Akademio: nome, la ĉefajn el la administraj kaj 
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ĉiujn el la lingvaj decidoj, kiuj ja estas la vivopravigo 
de la Zamenhofa institucio! 

3. Ni povis eldoni La Leteron de l'Akademio, 
suplementan organon ne antaŭviditan de nia Statuto, 
sed troviĝantan en konstanta kontakto kun nia "popolo 
Esperanta"! Jean Thierry havis la pezan ŝarĝon redakti 
ĉi trimonatan bultenon. Andre Bourdeaux estis teknika 
redaktoro kaj li fiksis la eksteran aspekton, almenaŭ 
en la komenco. Post lia malsaniĝo mi enjungiĝis. Sed 
ĉio ĉi eblis nur dank'al la fondo de speciala societo 

"La Amikoj de VAkademio"! Feliĉe Thierry trovis la 
apogon de sia edzino, kiu transprenis alian pezan 
ŝarĝon, nome, administri tiun asocion kaj dissendi la 
bultenon. Ni neniam sufiĉe dankos Marie kaj Jean 
Thierry pro ilia konstanta laboro kaj ĉiuflanka helpo. 
Ili faris ĉion amike, simple, nenion ajn postulante por 
si mem! 

4. Ni povis starigi kaj eksperimenti plian formon 
por diskonigi la laborojn de la Akademio: en 1994 
ni organizis Kolokvon de la Akademio kun la 
ĝenerala temo La Stato kaj Estonteco de la Internacia 
Lingvo Esperanto. Ĉi-foje, pro la propono de Jean 
Thierry, helpis nin valora aganto el Prago: mi alu- 
das al nia amiko D-ro Petr Chrdle. Nia Praga amiko 
povis realigi alian parton de la plano: nome, eldoni 
broŝuron, kiu kunigas la tekstojn de la prelegoj. Tiu 
191-paĝa libro estis eldonita de Kava-Pech, 
Dobrichovice (Praha); ĝi estas samtitola kiel la 
Kolokvo, kaj entenas 15 kontribuojn, el kiuj sep de 
Akademianoj. 

Nun ekzistas precedento: iu posta Prezidanto 
povos repreni kaj florigi la ideon por la bono de 
nia lingvo. 

Kompreneble la Estraranoj kaj ankaŭ la 
Direktoroj de Sekcioj kaj Komisionoj kaj preter ili 
ĉiuj aliaj Akademianoj partoprenis en tiu kolektiva 
laboro: ĉiu en sia loko kaj kun sia kompetento. Ili 
estu kolektive dankataj por ilia aktiva helpo. apartan 
mencion mi ŝuldas al Kolegoj Bormann kaj Duc 
Goninaz, ĉe kiuj mi ĉiam povis trovi valorajn 
konsilojn. 

Tamen post tiaj laboroj ni ambaŭ (Thierry kaj 
mi mem) komencis senti laciĝon. Ni decidis lasi la 
gvidilojn de la Akademio al pli junaj manoj: Ni do 
ne plu reprezentiĝos por plia mandato. Finfine ni 
povos ĝui kvietan ripozon por prizorgi kelkajn pli 
personajn celojn... La destino decidis aliel por Jean 
Thierry... 

Sed la Akademio estas institucio, kiu 

preterpasas ĉiun individuon. Konfide mi deziras 
feliĉan manon al la nova Estraro. 

La Prezidanto, 

D-ro Andre ALBAULT 

NDLR = Publikigo laŭ peto de akademiano Reinhard 

Haupenthal 

AKADEMIANO GERALDO MATTOS 

PREMIITA 

La 27-an de Aŭgusto 1996, Geraldo Mattos havis 
la honoron ricevi la 10-an Premion pri Scienco 
kaj Teknologio de Paranao, en la branĉo Homaj 
kaj Sociaj Sciencoj, kiu estis transdonita al li de la 
Sekretario pri Scienco kaj Teknologio, S-ro Ale- 
xandre Fontana Beltrão. Tiu premio konsistas el 
diplomo, kiun la Guberniestro de Paranao, S-ro 

Jaime Lerner, subskribis dum tiu solenaĵo, kaj el 
15-taga vojaĝo al Britio. Esperanto estis speciale 
menciita, ĉar ĝi estas intime ligita al la vivo de la 

premiito. 

NDLR - Geraldo Mattos respondecas pri prononcado 
en nia Esperanto-Akademio. 

  

NOVAĴOJ EL VENEZUELO 

De Diego Al Pollando 

La plej fama, nuntempa venezuela esperantisto prof- 

ro Fernando de Diego, forlasas Venezuelon kaj ekloĝos 

en Wroclaw, Pollando patrujo de lia edzino Czeslawa 
Slepecka. - Fernando de Diego, tradukisto mondfama, 

esperantigis inter multaj hispanlingvaj ĉefverkoj, ankaŭ 

la venezuelan romanon Donja Barbara de Romulo 

Gallegos, la elstaran poemon "La Agrikulturo de la 

Tropika Zono" de la venezuela literaturisto kaj filologo 
Andres Bello kaj laste "Cent Jarojn da Soleco" de la 
nobelpremiita kolombia aŭtoro Gabriel Garcia 

Mirques. Antaŭ preskaŭ unu jaro li finis la verkadon 

de la Granda Hispan-Esperanta vortaro, kiu estos unu 
el la plej kompletaj kaj ampleksaj vortaroj de la 

Internacia Lingvo. - Nuntempe Fernando de Diego, 

estas preparanta antologion de venezuelaj verkistoj. 
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Turismo kaj Esperanto 

"Turismo kaj esperanto " dividiĝas en du agadkampoj: 
1. Turismaj instancoj, kiuj utiligas esperanton. 
2. Esperantistoj, kiuj turismas. 
Ĉar ĉiuj turismaj agentejoj en la mondo prosperas 

PRO LA LINGVA PROBLEMO, ili evidente havas 
NENIAN intereson utiligi la Internacian Lingvon dum 
sia laboro. 

Kontraŭe lokaj administrantoj volonte kaj signife 
jam produktas esperantlingvajn propagandilojn en 
centoj kaj miloj da urboj, plejparte laŭ instigo de 
esperanto-kluboj surlokaj. 

Ni konas nur 3 agentejojn en la mondo, kiuj tamen 
plejparte kondukas esperantistojn al la Universalaj 
Kongresoj de UEA: en Milano (Italio), en San Francis- 
co (Usono) kaj en Bydgodcz (Pollando). 
Tiu lasta uzas ankaŭ esperanton por sendi ne- 
esperantistojn - propagandcele - eksterlanden, per 
akompano de parolantoj de nia lingvo, kiuj kontaktas 
lokajn klubojn. 

2. Ekde kiam ekzistas esperanto, ties uzantoj 
vojaĝas kaj uzas la lingvon turisme. Ni ĉiuj scias pri la 
sukceso de la PASPORTA SERVO tra la mondo, bone 
funkcianta kaj en konstanta ekspansio. 
Ni distingu inter brazilanoj kiuj turismas eksterlande 
kaj eksterlandanoj, kiuj turismas en Brazilo 
Brazilaj esperantistoj turismas propra-iniciate kaj 
individue uzante pli-malpli la lingvon tra la mondo. 
Ne ekzistas statistiko pri kiom da BEL-membroj vojaĝas, 
sed de tempo al tempo oni legas en la internacia 
gazetaro pri prelegoj de brazilanoj ie. 

Ni ankaŭ ne disponas pri statistiko de vizitantaj 
eksterlandaj esperantistoj, sed ioman oni povas havi 
pro la diversaj kontaktoj de turistoj en esperanto-kluboj. 
Interesa fenomeno modiĝis en la lernejo Bona Espe- 
ro: junaj esperantistoj el la plej diversaj landoj ofertas 
volontulan restadon de 3 ĝis 6 monatoj kontraŭ senpaga 
gastigado. Ĝenerale ili instruas esperanton al la infanoj, 
sed ankaŭ la anglan lingvon kaj matematikon PERE 
DE ESPERANTO. Interŝanĝe ili akiras detalan konon 
de la lando pere de rekta kontakto kun la homoj, kio 
neniel eblus loĝante en hotelo. En unu jaro "turismis" 
tiel gejunuloj el Svedio, Germanio, Koreio, Aŭstralio, 
Pollando, Hungario, Nederlando. Revenante hejmen 
ili entuziasmigas geamikojn, kiuj siavice komencas lerni 
esperanton por fari same. 
Tiaspeca turismo estas duoble pozitiva kaj por la 
vojaĝanto kaj por la gastiganto, ĉar ambaŭ profitas 
kultureduke. 

Multon oni povus fari rilate tian turismon per 
esperanto. 

Ursula Grattapaglia 

Z 

AL BRAZILAJ 
ESPERANTO-ASOCIOJ 

ESPERANTO, TRIA AĜO KAJ TURISMO 

En 13/15 de Sept/96 okazis en Recife la II 
INTERNACIA KONFERENCO DE LA TRIA AĜO, 
aŭspiciita de MONDA TURISMO-ORGANISMO; (en 
Brazilo ĝi estas sub kunordigo de EMBRATUR). Tio 
estas vere bela oportuno por enkonduki E-on en 
internacian neesperantan kunsidon. 

Kun tiu celo, unue la esperantistoj pli ol 50 jaraĝaj 
aliĝis al la citita konferenco. Dum la evento, ili 
kunsidis, kune kun eksterlandanaj esperantistoj kaj 
diskutis siajn specifajn problemojn. Por aliĝi al la 
konferenco la interesato devis serĉi la lokan Klubon 
de la Tria Aĝo (tiuj kluboj estas kunordigitaj de SESC, 
municipaj aŭ ŝtataj instancoj pri sociaj servoj), aŭ 
Klubon de Plenaĝeco (Clube da Maior Idade) 
kunordigitaj de ŝtataj entreprenoj pri turismo. 

Jam en Belém, (PA), Fortaleza (CE), João Pessoa 
(PB) kaj Paraiba do Sul (RJ) funkcias E-kursoj por 
plenaĝuloj, kiuj planis iri al la Konferenco, celante 
tie renkonti homojn kapablajn paroli la Internacian 
Lingvon. En tiu ĉi spaco cirkulera de BRAZILA 
ESPERANTO-LIGO ni invitas vin agi en tiu kampo. 
Esperanto-movado necesas turni sin al ekstera mon- 
do. Ni ne kontentiĝu kun la nura agado ĉe nia inter- 
na publiko. 

En Recife, samideano Heider Danilo de Oliveira 
(adreso en Jarlibro 1996, p. 118); profesia esperanta 
turistgvidanto, kontaktis la lokan konferencan 
komitaton, kaj faris planojn de turismekskursoj, 
specifaj por samideanoj kiuj venis al la konferenco. 
Tre konvene estas, ke interesatoj kontaktu s-ron H. 
Danilo de Oliveira, kaj diru al li sian intereson kaj 
sugeston. 

TRIA AĜO-ESPERANTISTOJ 

 



Manifesto de Prago 

de la movado por la Internacia lingvo Esperanto 

Ni, anoj de la tutmonda movado por la progresigo de 

Esperanto, direktas ĉi tiun manifeston al ĉiuj registaroj, 

internaciaj organizoj, kaj homoj de bona volo, 

deklaras nian intencon firmvole plulabori por la celoj 

ĉi tie esprimitaj, kaj invitas ĉiun unuopan organizaĵon 

kaj homon aliĝi al nia strebado. 

Lanĉita en 1887 kiel projekto de helplingvo por 
internacia komunikado, kaj rapide evoluinta en 

vivoplenan, nuancoriĉan lingvon Esperanto jam de pli 

ol jarcento funkcias por kunligi homojn trans lingvaj 

kaj kulturaj baroj. Intertempe la celoj de ĝiaj parolantoj 

ne perdis gravecon kaj aktualecon. Nek la tutmonda 

uzado de kelkaj naciaj lingvoj, nek progresoj en la 

komunikad-tekniko, nek la malkovro de novaj metodoj 

de lingvo-instruado verŝajne realigos jenajn principojn, 

kiujn ni konsideras esencaj por justa kaj efika lingva 

ordo. 

1. Demokratio. Komunika sistemo, kiu tutvive privi- 

legias iujn homojn, sed postulas de aliaj, ke ili investu 
jarojn da penoj por atingi malpli altan gradon de 

kapablo, estas fundamente maldemokratia. Kvankam, 

kiel ĉiu lingvo, Esperanto ne estas perfekta, ĝi ege 

superas ĉiun rivalon en la sfero de egaleca tutmonda 

komunikado. 

Ni asertas ke lingva malegaleco sekvigas komunikan 

malegalecon je ĉiuj niveloj, inkluzive de la internacia 

nivelo. Ni estas movado por demokratia komunikado. 

2. Transnacia edukado. Ĉiu etna lingvo estas ligita 

al difinita kulturo kaj naci(ar)o. 

La lernejano kiu studas la anglan lernas pri la kulturo, 

geografio kaj politiko de la anglalingvaj landoj, precipe 

Usona kaj Britia. La lernejano kiu studas Esperanton 

lernas pri mondo sen limoj, en kiu ĉiu lando 

prezentiĝas kiel hejmo. 

Ni asertas ke la edukado per iu ajn etna lingvo estas 

ligita al difinita perspektivo pri la mondo. 
Ni estas movado por transnacia edukado. 

3. Pedagogia efikeco. Nur malgranda procentaĵo el 

tiuj, kiuj studas fremdan lingvon, ekmastras ĝin. Plena 

posedo de Esperanto eblas eĉ per memstudado. 

Diversaj studoj raportis propedeŭtikajn efikojn al la 

lernado de aliaj lingvoj kaj studobjektoj. Oni ankaŭ 

rekomendas Esperanton kiel kernan eron en kursoj 

por la lingva konsciigo de lernantoj. 

Ni asertas ke la malfacileco de la etnaj lingvoj ĉiam 
prezentos obstaklon por multaj lernantoj, kiuj tamen 

profitus el la scio de dua lingvo. Ni estas movado por 
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efika lingvoinstruado. 

4. Plurlingveco. La Esperanto-komunumo estas unu 

el malmultaj mondskalaj lingvokomunumoj kies 
parolantoj estas senescepte du- aŭ plurlingvaj. Ĉiu 

komunumano akceptis la taskon lerni almenaŭ unu 
fremdan lingvon ĝis parola grado. Multokaze tio 
kondukas al la scio de kaj amo al pluraj lingvoj kaj 
ĝenerale al pli vasta persona horizonto. 

Ni asertas ke la anoj de ĉiuj lingvoj, grandaj kaj 

malgrandaj, devus disponi pri reala ŝanco por alproprigi 
duan lingvon ĝis alta komunika nivelo. Ni estas movado 

por la provizo de tiu ŝanco. 

5. Lingvaj rajtoj. La malegala disdivido de potenco 

inter la lingvoj estas recepto por konstanta lingva 
malsekureco, aŭ rekta lingva subpremado, ĉe granda 

parto de la monda loĝantaro. En la Esperanto- 
komunumo, la anoj de lingvoj grandaj kaj malgrandaj, 

oficialaj kaj neoficialaj, kunvenas sur neŭtrala tereno, 

dank' al la reciproka volo kompromisi. Tia ekvilibro 
inter lingvaj rajtoj kaj respondecoj liveras precedencon 

por evoluigi kaj pritaksi aliajn solvojn al la lingva 
malegaleco kaj lingvaj konfliktoj. 

Ni asertas ke la vastaj potencodliferencoj inter la lingvoj 
subfosas la garantiojn, esprimitajn en tiom da internaciaj 

dokumentoj, de egaleca traktado sendistinge pri la 
lingvo. Ni estas movado por lingvaj rajtoj. 

6. Lingva diverseco. La naciaj registaroj emas 

konsideri la grandan diversecon de lingvoj en la mon- 
do kiel baron al komunikado kaj evoluigo. Por la 

Esperanto-komunumo, tamen, la lingva diverseco es- 
tas konstanta kaj nemalhavebla fonto de riĉeco. Sekve, 

ĉiu lingvo, kiel ĉiu vivaĵospecio, estas valora jam pro 

si mem kaj inda je protektado kaj subtenado. 

Ni asertas ke la politiko de komunikado kaj evoluigo, 

se ĝi ne estas bazita sur respekto al kaj subteno de 

ĉiuj lingvoj, kondamnas al formorto la plimulton de la 
lingvoj de la mondo. 
Ni estas movado por lingva diverseco. 

7. Homa emancipiĝo. Ĉiu lingvo liberigas kaj 

malliberigas siajn anojn, donante al ili la povon 

komuniki inter si, barante la komunikadon kun aliaj. 

Planita kiel universala komunikilo, Esperanto estas unu 

el la grandaj funkciantaj projektoj de la homa 

emancipiĝo - projekto por ebligi al ĉiu homo 

partopreni kiel individuo en la homara komunumo, 

kun firmaj radikoj ĉe sia loka kultura kaj lingva 

identeco, sed ne limigita de ili. 

Ni asertas ke la ekskluziva uzado de naciaj lingvoj 

neeviteble starigas barojn al la liberecoj de 

sinesprimado, komunikado kaj asociiĝo. Ni estas 

movado por la homa emancipiĝo.
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Kongresa Rezolucio de UEA 

Al nova monda lingva ordo 

La 81 Universala Kongreso de Esperanto, okazinta 
de 20 ĝis 27 julio, 1996 en Prago, Ĉeĥa Respubliko, 
kie kunvenis 2971 kongresanoj el 65 landoj, aŭdinte 
la debatojn kaj rekomendojn de ekspertoj el 
Unuiĝintaj Nacioj, Unesko, Eŭropa Parlamento, kaj 
aliaj internaciaj organizaĵoj, kadre de la Nitobe- 
Simpozio de Internaciaj Organizaĵoj pri "Lingvo por 
internaciaj paco kaj demokratio", konstatinte la 
gravecon de la principoj esprimitaj en la Manifesto 
de Prago, konfirmas la urĝan bezonon de vasta 
tutmonda diskuto pri la lingvaj homrajtoj, la lingva 
egaleco, kaj la neceso de efika kaj altkvalita 
komunikado trans lingvajn barojn, emfazas, ke la 
Esperanto-komunumo jam atingis rimarkindajn 
sukcesojn sur tiuj terenoj, kiuj meritas seriozan 
esploradon de kompetentaj lingvopolitikaj instancoj 
kaj fakuloj, kaj invitas ĉiujn internaciajn organizaĵojn 
kaj lingvopolitikajn instancojn al kunlaboro kun la 
internacia Esperanto-movado por la konstruado de 
pli justa kaj demokratia lingva ordo. 

  

Esperanto kaj Interneto 

Jen vastega kampo kie mi vidas promesplenan 
kultivejon por nia lingvo. Se ni sukcesos navigi sur 
tiu teksaĵo kun pli da partopreno kaj efektiva uzado 
de komputilaro en nia movado, ni certe rikoltos 
abundan rezulton. 50 milionoj da internetanoj aten- 
das nin kun mesaĝo pri Esperanto kaj praktika uzado 
de nia lingvo en la interkomunikado tra la tuta mon- 
do. Korespondoj, debatoj, forumoj kaj eĉ kongresetoj 
- jen la taskoj kiuj atendas nin en tiu interesega 
mondo de la komputiloj. Mi jam legis hejmopaĝojn 
de Caio (ES), Universitato de Curitiba, SAT, UEA, 

Eventoj; mi ne nur legis tiujn paĝojn sed ankaŭ presis 
ilin kaj mi gardas ilin kun mi por montri al kelkaj 
nekredemuloj pri Esperanto. lli mortas pro envio!... 

Manoel Borges dos Santos 

ĉefdelegito de UEA 

9   

Esperoj 

En mondo tiel plena de problemoj, 
Ni vivas en senĉesa konfliktado - 
Pri l'pasinteco - venas la saŭdado, 
Pri l'estonteco - duboj kaj timemoj!... 

Okazos, eble, maro da dilemoj, 
Por la popoloj, krizoj kaj invadoj... 
Debatoj, luktoj, ne la eldorado 
Antaŭvideblas al la mondsistemoj!... 

Kie ni trovos solvon por la krizo?. 
Sukcesos, iam, veni Paradizo 

Al mondo tiel plena de mizero?!. 
Mi kredas, tamen, venkon de la Bono, 
Ke iam, ni celebros per kanzono, 

La REGNON DE LA PACO sur la Tero!... 

I 

En tiuj tempoj, homoj kun plezuro, 
Navigos maron de interkompreno: 
Fariĝos monto - placo kaj ebeno, 
Fariĝos valo - supro de la turo... 

De la rojet' aŭdiĝos la susuro, 
Birdetoj kantos bele kun soleno; 
Dum de la branĉo pendos la verbeno, 
Kies aromon ĝuos aerpuro... 

Senzorge ludos ĉiam l'infanaro, 

De geamantoj staros bela paro, 
En ĉiu angul' aŭ en ĝardenbenketo!... 

La Noverao, kiun antaŭdiris 

Profeto, iam, kaj pri kiu ni miris, 
Estas reala; nun, al la Poeto!... 

Manoel Borges dos Santos



  

      

NI NE ESTAS SOLAJ 

Flugantaj teleroj estas spacaj ŝipoj, venantaj de aliaj 
dubeblaj civilizacioj, ĉar ilia simpla ekzistado 

elmontrus ke la homo ne estas, la maksimuma estulo 

de la evoluo. La spacaj popoloj alvenas la teron por 

studi nin je pacamaj celoj. Ili analizas nian militan 

frenezecon. Ili evitas la terhomon. 

La terano estas ne dezirinda en la loĝataj globoj. 
En siaj interplanedaj ŝipoj, ili kunportus, kiel pakaĵon, 

la bestecon kaj la malmoderecon, la voluptemon kaj 

la malicon, la rabemon kaj la malamon, la hipokritecon 

kaj la ĵaluzon, la envion kaj la kalumnion. Ili instalus, 

kie ili surteriĝus tion kion ili juĝas esenca por la ter- 

civilizacio: Buĉejoj, viandejoj, bierejoj, moteloj, drogoj 

kaj bordeloj. Deziras ili edzinon de la kosma 

proksimulo. Ili volus altrudi siajn diojn kaj sanktojn 

aŭ siajn cinikajn senmoralajn materialismojn. Ili 

transsendus sifilison, tuberkulozon kaj blenoragion. 

Imagu vi se ili scius, tion, ke ekzistas globoj, kies 

maroj estas el petrolo! Ili ne informiĝis pri sia propra 

"kutima restadejo". Ili nescias tion kio ekzistas 

malsupren kelkaj kilometroj sub la terkrusto. Ili ne 

esploras efike la fundon de niaj maroj. Ili nenion scias 

pri la funkcio de nia cerbo. Ili nescias pri plureco de 

la ekzistado kaj loĝitaj mondoj. Ili ne perceptas ke la 

vivo ĉie manifestiĝas kaj jam planas kunporti la 

morton, la detruon kaj la ruiniĝon al la kosmaj 

civilizacioj... 

El libro: 4 próxima parada - Cel. Edynardo Weyne - 

elportugalis: Waldomiro Arenhart 
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NI LABORU 

Ligo, en bona horo, starigis la devizon "Ni laboru 

kune". 

La lasta numero de BE jam diras: "Ni realigu kune" 

(paĝo 4) kaj "Ni efektivigu kune" (paĝo 11). 
Ĉio, profunde, ŝajnas enhavi la saman fundamenton. 

Mi ankaŭ volas diri: "Ni laboru kune kaj grande". 

"Kune estas esenca kondiĉo. "Grande" necesa 

kondiĉo. 
Por labori kune ĉiuj ja bone scias ke unuiĝo faras 

forton: ĉiuj bone konas la historion de la aro de 
stangetoj. 

Por labori grande, jen kelkaj sugestoj, flanke de la 

valora laboro kiun multaj gesamideanoj ĉiam plenumis: 
1 - Oni serĉu Nacian Konsilantaron pri Edukado, 

celante la justan lokon por Esperanto en niaj lernejoj. 
Tiu kiu serĉas, trovas. Se la konsilantaro neos, almenaŭ 

ni scios kial. La semado antaŭas la rikolton. "Dekon 
da fojoj vane perdiĝos la voko via ridata, la dek-unua 
alradikiĝos, kaj kreskos, kaj kreskos frukto benata", 

diris Zamenhof. 

2 - Oni plibonigu la statuton de Ligo. Nur unu 

ekzemplo: neniu movadano povas kandidati por 

konsilanto! Plibonigi kun preno de sugestoj de la 
membroj de la asocio en la laboro sen urĝo kaj sen 
kuro. 

3 - Oni pripensu allogi al la naciaj kongresoj kaj 

al la aliaj renkontiĝoj la neesperantistan publikon 

Ni paŝo post paŝo, post longa laboro, atingos la 

celon en gloro. (Zamenhof) 

Euclydes Geraldis de Carvalho 
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BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO 
Caixa Postal 1097 - Campinas, SP - CEP 13001-970 

Tel./Fax: (019) 243-4588 
Internet: kulturaQturing.unicamp.br/dosantosQcorreionet.com.br 

Saluto-mesaĝo de la BEJO-Prezidanto 

Venontjare BEJO kompletigos 30 jarojn. Certe la revo de tiuj gejunuloj, kiuj kunsidis en 1967 por serĉi novajn 
vojojn por la esperantistiĝo de la brazilaj gejunuloj en la Esperanto-Movado, ankoraŭ restas vivanta. Kvankam ĝi ŝajne 
estis iomete izolita dum la lastaj jaroj, ĝi ĉiam agadis malantaŭ la kulisoj. BEJO nuntempe kalkulas kun la apogo de 
geesperantistoj el la tuta lando kaj eksterlande, ĝi hayas la kvar paĝojn de Brazila Esperantisto por informi pri sia 
ekzistado/agado kaj stimuli la gejunulojn kompetente kaj internacie labori, krom enhayi la membraron plej junan kaj 
laborpretan el la E-Movado, tute kapablan transformi la nunan situacion de la Organizo kaj enmeti ĝin en la kadro de 
la plej diligentaj kaj fruktodonaj el Esperantio. 

Pro tio mi dankas la apogon ricevitan dum la BKE-Ribeirŝo Preto kaj invitas vin, gejunulojn, ĉeesti la venontan 
Brazilan Esperantistan Junularan Kongreson, kiam ni havos apartan programon por la gejunuloj kaj festos la 30- 
jariĝon de BEJO. 

Proponoj, kritikoj kaj stimuloj estos ĉiam bonvenaj, el BEJO-anoj aŭ el VEJO-anoj (Veterana, Eksjunulara Organi- 
zo...). Pli grave estas labori por Esperanto kaj kunigi la fortojn de tiuj, kiuj vere komprenas la neceson kaj 
altvaloron de ni “amata ĉevaleto”! 

Elkore dankas nome 
La teamo por 96/98 konsistas el de la teamo de BEJO 
Daniel de Oliveira Santos - prezidanto - Campinas, SP 
Claudio Maximiliano Zaina - vicprezidanto - Campinas, SP 
Reinaldo M. Ferreira -19 sekretario - Presidente Prudente, SP 
Maximillian M. Cid - 2? sekretario - SZo Paulo, SP 
Carlos Eduardo de Oliveira - 1 kasisto - Paulinia, SP 
James R. Piton - 2º kasito - Campinas, SP 

Daniel de Oliveira Santos 
(prezidanto) 

vi tendumadoj, ekskursoj, revuoj 
Kara BEJO ano, (“Momenton” kaj “Impulso”) kaj 

2 “festetoj”... Vi ĵus (re)aliĝis al BEJO, pro tio ni 
gratulas kaj bonvenigas vin al nia teamo! £ 

Brazila Esperantista Junulara Orga- à 
nizo naskiĝis en la 30 de Julio 1967 “N 
por kunigi la junajn geesperantistojn de nia 
lando en komuna agado. Ĉiu juna homo sub 30 jaroj 
rajtas esti membro (do, ekde la venonta jaro BEJO 

En la lastaj jaroj, bedaŭrinde, ĝi lon- 
ge dormis. Sonas tamen la verda 
vekhorloĝo, kiu instigas nin revivigi la orajn 
tempojn de BEJO kaj alvoki la gejunulojn reveni al 
intensa aktivado. 

Estante membro de BEJO vi certe ricevos regule 
informojn pri la Esperanto-movado, la revuon “Brazila 

   

  

   

    

mem ne plu rajtus esti membro de Esperantisto” kaj ĝuos pluajn avantaĝojn dum “ BEJO... 8). Pli-ol-30 jaruloj rajtas fariĝi Apogantoj aŭ kongresoj. Ni laboras por ke eventuale vi eĉ gajnos 
Patronoj. rabaton en la aĉetado de libroj, krom esti treege bone ho BEJO ĉiam ofertis al junuloj vojojn akceptita ĉie en la mondo. 

Do = esperantistiĝi kaj al junaj geesperantistoj . Ni ĉiam estos malfermaj al viaj 

  

e “ideojn por aktivi en la Esperanto- BEJOcard proponoj, ideoj, demandoj kaj - kial ne? 
= movado. Dum la 70aj kaj 80aj jaroj ĝi estis - kritikoj. 
= treege aktiva, kun siaj kongresoj, ab de BEDO 

— 11 — BJO —



Kion ni komprenas pri 

Kulturo? 
La diskutado pri kulturo havas - kiel deirpunkton - la 

homaron sed ĝi, samtempe, serĉas la apartaĵojn de ĉiu 
kultura realaĵo. 

Ekde fora antikveco la homo klopodas kompreni 

kaj klarigi, kial ekzistas tiom da malsimilaj vivmanieroj 

en la vivo de la popoloj kaj nacioj. Tiam aperis la 

neceso kompreni kaj konsideri kulturon. 

La vorto kulturo devenas de la greka verbo colere, 

kies signifo estis kultivi. Poste, ĝia signifo estis 

ampleksigita de romanaj pensuloj kaj sinonimiĝis al 

persona rafinado, edukado aŭ kultivo de la animo. 

Ĝenerale, oni povas diri, ke kulturo estas ĉio, kio 

karakterizas la homaron kiel la studado, la edukado, 
la artaj manifestacioj, la amaskomunikiloj, la festoj kaj 
tradiciaj ceremonioj ktp. 

La nunaj metodaj okupiĝoj pri la studado de kulturo 
komenciĝis en Germanio de la 18“ jarcento, kiu, 

fragmentigita en diversaj politikaj unuoj, serĉadis, pere 
de siaj pensuloj, “esprimi la vivantan unuecon de la 
nacio ne unuigita politike". 

Oni konstatas en la 198 jarcento, ĉe la potenco de 
a eŭropaj nacioj, la subigon de la plej diversaj popoloj 
kaj la neceson pripensi kulturon celante pli bone 
kompreni tiujn subigitajn popolojn, karakterizante ian 

maltrankvilecon de la reganta politiko. La zorgoj pri 
ulturo kontribuis por limigi la internacian pozicion 

de la okcidento, kiel supera en la procedoj de 
ekonomia produktado, familia strukturo, juro, ideoj, 

konceptoj kaj scimodoj. Ĝi klopodis trovi en la diversaj 
nacioj kaj kulturoj, kio apartenas al ili, specife rilate al 
a regantaj nacioj, t. e., la okcidento. 

En la sama jarcento, disvolviĝis la regado de la 
aika vidpunkto pri la socia mondo kaj pri la homaj 
rilatoj, kontraŭstarante la eklezian regadon, kiu ĝis tiam 
trudadis la kondutajn normojn. Kun la disvolviĝo de 
a humanaj sciencoj, de la Biologio kaj la apero de la 
Teorio de la specio-evoluado kreskis la maltrankvilo 
pri la scio kaj oni strebis klarigi la devenon kaj la 
transformiĝojn de la socioj pere de tiuj elementoj. 

Nuntempe, kunvivas du bazaj konceptoj pri kulturo. 
La unua, nomata kultura realaĵo, provas karakterizi la 
socian ekzistadon de ia popolo, nacio aŭ grupo en la 
interno de la socio, estante adekvata kiam oni volas 
kompari tre malsimilajn sociajn realaĵojn, estigitajn de 
tre malsimilaj historiaj spertoj. Ĝi atingas la tuton, per 
rilatigo de la maniero koncepti kaj organizi la socian 
vivon aŭ siajn materiajn aspektojn. La dua, konsiderata 
la plej grava ĉar ĝi esprimas pli vigle la malsimilecojn, 
estas nomata idea realaĵo, ĉar temas pri la konoj, la 
ideoj kaj kredoj, t.e., tie ĉi aperas la tendencoj pripensi 
la vivon kaj la socion, en kiu la naturo kaj la personaj 
faroj estas reliefigitaj en la ekologio, en la nutraĵoj, en 
la korpo, en la personaj interrilatoj, en la spiriteco kaj 
ĝi esta konata kiel a/ternatva kulturo. 
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Kiam la kulturo provas kontraŭstari la sovaĝecon 

kaj la barbarecon, oni diras, ke temas pri altranga 
kulturo aŭ reganta kulturo. Ĝi trudas la markojn de la 
regantaj tavoloj kaj provas kontraŭstari la mankon de 

la skribita lingvaĵo, aliron al sciencoj, artojn kaj religiojn. 
Aliflanke, kiam oni konsideras kulturon kiel ĉiujn 
homajn ekzistformojn, oni diras, ke temas pri ia ajn 

kulturo, ĉar aplikiĝas al iu ajn popolo, grupo aŭ homa 
socio kaj estas la tereno, kie la sociaj sciencoj parolas 
pri kulturo. 

Dum la 18? kaj 19' jarcentoj, la diskutado pri kulturo 

kondukis al la distingo inter materiaj kaj ne materiaj 
aspektoj de la socia vivo. Oni ekkonkurigis kulturon 

kun la ideo pri civilizacio. Nun, tiuj ideoj estas 
distingitaj, ĉar civilizacio temas nur pri povaj socioj, je 
longa historia tradicio kaj granda influpovo, dum 
kulturo rilatas al socioj kaj grupoj en sia interno. 

Oni konstatas ekde la novaj tendencoj de la mon- 
da merkato kaj ekde la novaj ekonomiaj polusoj kaj 
ĝiaj rilatoj kun la plej diversaj popoloj al ili subigitaj, 
la formiĝon de ia monda civilizacio, igante ĉiam pli 
malofta la renkontiĝon inter la socioj, malpliigante la 

eblecojn paroli pri kulturo tutece, ĉar la popoloj, nacioj 
kaj apartaj kulturoj partoprenas komunajn trajtojn. Ne 
plu eblas renkonti izolitajn kaj unikajn kulturojn, vere 
estas la monda socio kiu distingas la apartajn spertojn. 

Tiel, la studado pri kulturo ankaŭ okazas 

rerigardante la manierojn tra kiuj la konata realaĵo es- 
tas kodigita de ia socio, t. e., pere de vortoj, ideoj, 
doktrinoj, teorioj, ordinaraj praktikoj, ĉiutagaĵoj kaj ritoj. 

Tio signifas, ke oni devas kompreni la sencon de tiuj 

konceptoj kaj praktikaĵoj en la socio, kie ili vivas, 
serĉante historie kaj interrilatante la sociajn fortojn, 

kiuj movigas tiun socion. La procedo de simboligado 
ebligas, ke la scio estu kondensigita, ke la informoj 

estu procezitaj ke la kolektitaj spertoj estu dissenditaj 
kaj aliigitaj. La kulturo temas pri tutmondaj procedoj, 
ene de ia socio kaj ĝiaj elementoj nur havas sencon 

ene de tiu kunteksto. 
Oni povas diri, ke kulturo estas intime ligita al la 

scio kaj ĝi estas la ilo de la socia transformiĝo, ĉar ĝi 
naskas la intereso-konfliktojn en la samtempaj socioj, 

laŭ la profitojn, kiun ĝi povas garantii. La kulturo 
enestas realaĵon, en kiu la transformiĝado estas fun- 

damenta aspekto. 

La kulturo ĉirkaŭprenas ĉiujn aspektojn de la socia 
vivo kaj oni ne povas diri, ke ĝi ĉeestas kelkajn 
kuntekstojn kaj aliajn ne..Ĝi ne apartenas al la Naturo, 
ĉar ĝi devenas de historia konstruado, tiel koncepto 
kiel dimensio de la socia procedo kaj apartenas al 
la kolektiveco de la homaro, estante la teritorio de 

la sociaj bataloj. 
Sekvas, ke la diskutado kaj klopodoj studi la plej 

diversajn sociojn estas impulso de la regantaj klasoj 

kaj la enhavo de kio estas kulturo, la dinamiko kaj ĝia 
graveco, ŝanĝiĝas de unu socio al alia. Gravas reliefigi 
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kulturon kaj ke ĉiuj scifakoj, kiel la teknologio, la 

edukado, la politikaj kaj juraj sistemoj kaj eĉ la religio 

trovu en ĝi la necesajn elementojn por superi ĉion, 

kio subigas la sociajn minoritatojn kaj malfaciligas la 
respekton kaj toleremon al ĉiuj kulturoj. 

Daniel Santos 

Jules Verne kaj Esperanto 

Ĉu vi scias, ke la fama franca verkisto estis ankaŭ 

esperantisto? Li estis en 1903 la prezidanto de la 
Esperanto Klubo en Amiens. 

Li eĉ komencis romanon, kiu estus teminta precipe 
pri Esperanto. Tre bedaŭrinde, li mortis en 1905, kaj 
tiel li ne povis finverki la jam komencitan romanon. 

La titolo de la romano estis "Esp/orvojaĝo", kiu aperis 
en 1993. Ĝi entenis fragmentojn de liaj nefinitaj verkoj, 
kaj enhavis la supremencitan romanon! Ĝi estas 50- 
paĝa. En tiuj 50 paĝoj li multe menciis Esperanton. Mi 
pensas, ke lia morto estis tre granda bato por Esperanto, 
ja liaj romanoj estis tradukitaj al pli ol 30 lingvoj, kaj 
liaj legantoj estas tre multnombraj. Nun sekvu kelkajn 
fragmentojn el la romano. La traduko estas dankebla 
al Istvan Ertl (hungara esperantisto, nuntempe la 
redaktoro de la gazeto Esperanto en Rotterdam). La 
originalo memkompreneble estis franclingva. 

La ĉefo kaj liaj kunuloj 

(fragmentoj el la ĉapitro 3) 

"Nicolas Vanhof estis tridekjara ruso, afabla, ĉarma, 
spontana homo, Propagandisto fajre flamanta de la 
internacia lingvo... 

Kiel konate, Esperanto jam de pluraj jaroj penetris 
en la vastajn regionojn de Centra Afriko, plej profite al 
la civilizacio kaj komerco... 
..Ne eblas kompari Volapukon kaj Esperanton! La 
verko de doktoro Johann Schleyer naskiĝas 
maltaúga!... 

„.Dum la longa libertempo de la navigado Nicolas 
Vanhof povis enkapigi al ili la principojn de la Esperanta 
gramatiko kaj la dispozicion de ĝia vortaro. Ĉe la 
alteriĝo en Afriko ili do parolis tiun lingvon same kiel 
sian propran. 

Eĉ aliaj pasaĝeroj de la ŝipo, industriistoj kaj 
komercistoj kiuj venis por instaliĝi en Kongo, ne 
maltrafis la bonŝancan okazon, lerni lingvon, kiu 

plifaciligos iliajn rilatojn. Estis kvazaŭ lernejklaso 

direktiĝus al la okcidentaj bordoj de Afriko. Vere, 
kvankam pne la tuta ŝipanaro de Touat estis inicita al la 
esprimoj tiel facilaj kaj logikaj en Esperanto, ja ne multo 
mankis al tio. Apenaŭ estis surprize se, je la alveno en 
ankrejon de Libreville, la kapitano de la ŝipo estus 
doninta la ordonojn en tiu ĉi lingvo unuatempe 
komerca, kiu fariĝos ankaŭ marista." 

Ilmar G. Ferreira 

im = 

Dankon 

La 23-an de februaro 1996 surteriĝis en Recife 

aviadilo, inter kies pasaĝeroj estis ankaŭ unu eŭropa 

esperantistino. Ŝi forlasis sian kontinenton la unuan 
fojon kaj plena de timo kaj kredo, scivolemo kaj espe- 

ro, ekis Esperanto-vojaĝon tra orienta parto de Brazilo. 

La brazilanoj jam atendis ŝin kaj laŭ la antaŭa 
interkonsento kondukis ŝin al universitatoj, kunvenejoj 
(de spiritistoj, framasonoj, naturprotektantoj...) lernejoj, 
infanhejmoj, redaktejoj de ĵurnaloj ktp., por ke ŝi parolu 

al esperantistoj kaj neesperantistoj, pri Esperanto aŭ. 

nur en Esperanto, eventuale por ke ŝi instruu nian 

lingvon. 

La itinero estis: Fortaleza, Natal, Campina Grande, 

Recife, Maceió, Salvador, Muritiba, Brasília, Bona Es- 

pero, Ribeirão Preto, São Paulo. Dum la tuta tempo 

gastigata, prizorgata, helpata de lokaj esperantistoj, ŝi 

spertis neforgeseblajn 145 tagojn en Brazilo. 

Denove flughaveno. La lastaj horoj sur ĉi- 
kontinento. Ŝi ŝatus ĉirkaŭbraki kaj aparte adiaŭi dekojn 
da brazilaj geamikoj. Danki ilin pro la akcepto, kies 

varmeco transformis Brazilon al ŝia hejmo. 
En la menso aperas longa vico de nomoj... 

Karaj amikoj, dankon pro via gastamo. Dankon pro 
ĉiuj belaj sentoj kaj spertoj kaj dankon pro la novlernita: 

mi saŭdadas vin. 

Katarina Bodnŝrova, Slovakio, La Braziluminta 

Eŭropanino. 

  

Deziras korespondi... 
„..kaj konatiĝi kun brazilaj junuloj Govind Acharya 

(Aĉarja), 23-jara studento en universitato de San Diego. 

Adr.: 2951 Plaza Miguel, San Diego, CA 91902-1617, 

Usono. Retposto: gacharyaQweber.ucsd.edu 

„Cecilia Calabria,17 jara lernantino, estonta biologo, 

kiu amas la naturon kaj pentrarton: Adr.: John O' 

Connor 466 “5. B”, Bariloche, RA-8400 - Argentino 

Mariana Roselli, 18 jara lernantino, kiu ŝatas 

lingvojn, kantas en urba koruso kaj ŝatas ĉiuspecan 

arton. Adr.: a/c Esperanto-Rondo, Rolando 310, 

Bariloche, RA-8400 - Argentino 

„Carlos Palma, 24 jara flegisto, kiu ŝatas la muzikon 

de Roxette kaj Madonna. Adr.: Apartado 20, Bariloche, 

RA-8400 - Argentino 
Ne maltrafu tion: en Januaro estos tendumado de 

BEJO en Curitiba. Informiĝu! 
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Servo de 

Atakojn Esperanto kaj la movado unue ricevis jam en la tempo de Zamenhof, en la tempo de la cara 
cenzuro (se oni ne konsideros la forĵeton de la praprojekto de Luĉjo fare de paĉjo Marko kiel la unuan atakon al la naskota movado!). La movado rezistis kaj ĉiam oni defendis niajn ideojn kontraŭ tiuj atakoj, kiuj okazas plejparte kiel artikoloj tra la gazetaro. 

Vi eble jam rimarkis, ke estas tre facile refuti la plejmultajn el tiaj artikoloj, ĉar ĝenerale ili baziĝas sur antaŭjuĝoj kaj kliŝaĵoj, kiuj ripetiĝas de jardekoj. La graveco de nia reago al tio estas evidenta: se oni silentas, legantoj kaj ĵurnalistoj restos kun la impreso, ke la misprezentitaj faktoj estas veraj. Silento estas konsento! Se multaj el ni (simplaj aktivuloj aŭ gravaj fakuloj) reagas, ĉiuj faras bonan servon al la E-informado. Ni iel lobias kaj lobio egalas al demokratia premo. Kiel rezulto, la ĵurnalistoj konsideros, ke en estontaj okazoj la “alia flanko" ja ekzistas kaj havas la rajton prezenti sian vidpunkton jam antaŭ la publikigo de la artikolo. 
En Internet ekzistas sukcesa listo (Rebato-L), kiu interligas reagemajn E-aktivulojn. Ili tiel ebligas, ke aliaj kaj alilandaj aktivuloj rapide reagu per leteroj al redakcioj. 

Kebato- 
        

e Nia Rebato-Servo 

BEJO (Brazila Esperantista Junulara Organizo) decidis starigi tiun Servon, ĉar ankoraŭ malmultaj havas elektronikan adreson. Per la Servo, ĉiuj homoj en Brazilo, kiuj havas la emon labori sur tiu kampo, rapide ricevos la informon pri rebatendaj artikoloj. Oni ne povas atendi la aperigon de revuo por tio, ĉu ne? Redakciestroj rapide perdas intereson pri publikigita temo. 

La Numero “O” produktita de la servo faris kampanjon por reagi al artikolo en revuo “Exame” (14/08/96), kiu eĉ ne temis pri lingvoj, sed primokis esperanton. 

e En kiuj kategorioj vi povas partopreni kaj kunlabori? 

: Se vi legas en gazeto (loka/nacia) artikolon, kiu misprezentas Esperanton aŭ eĉ faktojn pri la lingva problemo, bv. sendi kopion al la supra adreso (se eble fakse aŭ retpoŝte). Aldonu aliajn necesajn informojn kaj la adreson kaj fakson de la redakcio. Ni tiam tuj produktos cirkuleron kiel tiun ĉi kaj tuj dissendos ĝin al nia listo de rebatantoj. Post ne pli ol tri tagoj ĉiuj ricevos la informon. De viaj kontaktoj la Servo dependos! 

ke tiu komuna laboro havu sencon. Ju pli da ricevitaj reagoj, des pli probable, ke kelkaj el ili publikiĝos. iuj ni havas ion por diri pri Esperanto kaj do ne pensu, ke vi ne estas kapabla, nek pensu “mi ne faros, ĉar aliaj anstataŭe faros". Se ĉiuj tiel same agos... 

    

           Grave! En via reago, malgraŭ ĉiu stultaĵo publikigita, ne perdu vian memregon: estu klara kaj ne ofendu la personon de la aŭtoro - povas esti, ke tiu eĉ meritas, sed... Ni estu firmaj kaj objektivaj kaj (kial ne?) subtile ironiaj. Ni konkeru la simpation de la legantoj. Tio certe montriĝos efika. 

   

       
          

2 SUBTENANTO: Ni kredas, ke dume ne pli ol unufoje monate necesos cirkulero. Ĉiukaze, kun granda listo de rebatantoj, ni antaŭvidas financan problemon pri kopio- kaj sendo-kostoj. Ni petas, ke la aliĝintoj krano kunsendu kelkajn poŝtmarkojn. Ni starigos ankaŭ apartan rubrikon en nia librotenado por tiucelaj onacoj. 

Rebato-Servo de Brazila Esperantista Junulara Organizo 
a/c J. R. Piton, Av. Joŝo Batista M. do Canto, 257/J2 fakso: (019)232 1212 13031-210 - Campinas, SP retpoŝto: 
kultura(2turing. unicamp.br 
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Prelegoj en AERĴ 

La 6-an/6/96 prelegis ĉe AERĴ G. R. 
Ledon: “La Homo kaj ties 

Anomalioj” kaj Symilde S. Ledon pri 

“Individua kaj kolektiva agado”. 

Librodonacoj 

La esperantisto Alcebiades G. Lopes 

el S. Goncalo, RJ sugestas ke, kiel 

li, oni donacu unu esperantan 

libron por ĉiu ĉefa biblioteko de ĉiu 
brazila urbo, nome de "BEL, Caixa 

Postal 3625, 70084-970 Brasilia, DF 

de lamembro. «sus: ” kaj deman- 

das ĉu estus sufiĉa la stoko de BEL- 

Libroservo? 

Intervjuo 

La 4-an/6/96 Josĉ Rabello de Paula, 

membro respondeca pri informado 

ĉe AERĴ, estis intervjuita de TV- 
Eduka en Rio de Ĵanejro la 9.40 pri 
“Kial Esperanto ne venkis?” per 

klerigaj respondoj kiel la 

mallongtempa ekzisto de la lingvo, 
kontraŭemo de naciismaj 

politikuloj, laŭ la Historio kaj 

ekonomika regado. 

NOVA ESTRAROJ 

SOROKABA ESPERANTO-KLUBO: 

Prezidanto: Maria Cecilia Caramez 

Vic-Prezidanto: Jose Vicente 

Camargo 

1“ Sekretario: Rosimŝrcia de Fatima 

A. Gil 

23 Sekretario: Manoel B. Garcia 

1“ Kasisto: Eluizio B. de S4 

28 Kasisto: Washington Estincio 

ESPERANTO-SOCIETO DE POR- 

TO ALEGRE 

Prezidanto: Arthur Golgo Lucas 

Vic-Prezidanto: Miguel Boeira Viana   

Sekretario: Sandra P. Cĉsar 

Kasisto: Fabio Brandt 

UNUA ELEKTRONIKA 
SALUTO 

Juscelino da Silva Gama informas 

ke la Unicamp Esperanto-Grupo jam 

havas elektronikan adreson 

esperoQime.unicamp.br kaj tute 

certe nun estas pli facile labori kaj 

kunlabori. Je la 29-a kaj 30-a/8/96 
estis ekspozicio en la Matematika 

Instituo de Unicamp, kie 

komenciĝis la 3-a Baza E-Kurso je 

la 3-a/9/96. 

  

FLUGFOLIOJ BEL 

Jam Vendiĝis 10.000 ekzempleroj 

kaj estas en reeldono al pli favoraj 

prezoj:   
SKIPTON-KASTELO, 

Britio 

Tie, Esperanto estas inter la 

disponeblaj lingvo-informoj al la 
vizitantoj per itinero-folio kaj kolora 

broŝuro. Jen ĝojiga ekzemplo por 
disvastigo de la internacia lingvo. 
(Spertitaĵo de geedzoj Ledon, BR) 
  

  

  

BONVOLU RIDI SED NE TRO! 

Prezo de aŭtomobilo 
Du ŝtelistoj konversacias: -Belegan aŭtomobilon vi havas. Kiom 

ĝi kostis? 
-Nur du jarojn en karcero. Pensu ke ĝi apartenis al juĝisto! 

Malantaŭ la kulisoj 
La ripetado ne sukcesas. Fine la direktoro krias: -Ĉu ni estas en 

teatro aŭ en frenezulejo? 
La unua ĉefaktoro malbonintence respondas: -En teatro! Sed en 

la frenezulejo almenaŭ la direktoro estas normala homo. 
== 48
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Nia Ĉefdelegito UEA/BR S-ro Manoel Borges dos Santos (staranta meze de la 
foto, kun ĉapo) partoprenis la Someran Esperanto-Kurson en la Universitato de 
San-Francisko, Kalifornio, julio/96, kie ĉeestis 50 gelernantoj el 4 kontinentoj. 

  
  

    
  

        
  

AERĴ 

  

Baza Kurso: mardoj kaj ĵaŭdoj, 

de 19:30-21:00 h 

ekde 6/8 al 29/11/96 

Progresiga Kurso: sabate, 

de 10.00-11.30 h 

ekde 10/8 al 30/11/96 
Instruisto: Ilmar Gomes Ferreira 

- Jacarepagu4 Esperanto-Klubo, 

RJ okazigas kvin E-kursojn en 

diversaj lokoj merkrede, ĵaŭde 

kaj vendrede. La raportanto, eks 

BEJO-Prezidanto Ilmar G. 

Ferreira “esperas ke tiuj kursoj 

fruktodonu ĉar la nomo 

JACAREPAGUA signifas en 
Esperanto “Lagon de 

Krokodiloj”; ĉu plia E-Klubo 

krokodila? Nur la tempo kaj “dio” 

scias.” 

- E-KURSO PER CSEH-METODO 

Loko: Ribeirão Preto, SP-BR 

Dato: 5-a ĝis 10-a /7/96 

Organizado: Kultura Centro 

Esperantista de Ribeiro Preto 

Aŭspicio: Brazila E-Ligo 

25 gelernantoj partoprenis 

Gvide de Josĉ Nertan Amorim 

Medeiros Salvador-BA 

KULTURA ESPERANTO-ASOCIO 

Rua São Mateus, 872, loja 10 

36025-001 JUIZ DE FORA, MG 

Nova nomo de eksa JUIZ DE 

FORA ESPERANTO-KLUBO, ĉe 

supra adreso, kie krom la kurso 

jam funkcianta êe Associação 

Cultural Brasil-Estados Unidos 

estis ĵus starigitaj du bazaj kaj 

unu daŭriga kurso en la sidejo. 

Informas JOSE PASSINI 
Prezidanto. 

EL es 

    

268 E-Renkontiĝo de Sudparaiba 

Valo. 

1/9/96, Barra Mansa, RJ. Prelegis: 

G. Ledon “Rakontoj pri vojaĝo 

tra la mondo” kaj Wilson 

Deslandes pri “La Vivo kaj 

Muziko de Tom Jobim”; Paulo 

S. Viana esperantigis la sesan 

kajeron de la serio “POR 

KOMENCANTOJ”: de Clemente 

Brandenburger “Brazilaj Indianaj 

Legendoj”. 

  

  

    

  

ESPERANTO-GRUPO 
VERDA LUMO 

La 3-an datrevenon festis EGVL 

la 7-an/9/96 (BR-Feriotago de 

sendependeco), per agrabla 

kunesto kaj interesa prelego pri 

F. V. Lorenz. 

  

  

    
  

    

  

  

  

3-a ESPERANTO- 
RENKONTIĜO DE 
GRANDA RIO 

Duque de Caxias, RJ 

Organizita de “Esperanto-Rondo 

Duko de Kaŝio” 

Realigita de AERĴ 

Temo: “KIAL ESPERANTO?” 

  

    
  

      
  

 



  

  
    

      
    
  

        
    

      
  

      
  

   
Oktobro, 96 

- 12º Esperanto-Renkontião de Urbo San-Paŭlo(EASP) 

la 6-an/10/96, ĉe Esperanta Klubo Zamenhof 

Temo: ”Esperanto kaj niaj Infanoj”. 

- 38 Esperanto-Renkontiĝo de Nova Iguacu, RJ 

la 6-an/10/96 de E-Grupo Nova Iguaçu. 

Novembro, 96 

- 278 E-Renkontiĝo de Sudparaiba Valo 
la 24-an/11/96 en Guaratinguetá, 

organize de E-Klubo Guaratinguetá 
ĉe Frateca Grupo Frato Altino, Strato 

Álvares Cabral, 381. 

RUSIA ESPERANTISTA KONGRESO (REK'97) 

Moskvo, 31.01.97-02.02.97 

Kongresa Temo: ”Patroj kaj filoj en nuna Esperantujo” 

Rusia Esperantista Unio (REU) 

Rusia Sekcio de ILEI 

Asocio Subtena de AIS, San Marino 

1997 estas jaro de 850 jariĝo de Moskvo, kie okazos 
REK OKK planas dediĉi certajn kongreserojn al tiu 
datreveno des pli ke kun Moskvo estis ligitaj multaj 
eventoj de la landa kaj tutmonda historio de la E- 
Movado. 

EŬROPA ESPERANTA-KULTURA SEMAJNO 1997 

en AALEN/STUTTGART 10/5/97 - 19/5/97 

Esperanto-Stuttgart 

Dachtlerstr. 21, D-70499 Stuttgart 

82º UK - Adelajdo, Aústralio 

19-26/7/97 
QANTAS - Oficiala Flugkompanio 

AKADEMIO DE POLICO EN 

BRASILIA POVOS HAVI KURSON DE 

ESPERANTO 

La Distrikta Deputito de Brasilia, RENATO RAINHA 

prezentis antaŭ nelonge peticion al la Ĝenerala 
Direktoro de la Civila Polico de Brasilia, inkludon de 
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Esperanto al la lingvoj de la Civila Polico-Akademio. 

RENATO RAINHA pravigas la peton pro tio ke 

Esperanto estas internacia lingvo facile lernebla kaj 

havas uzantojn en ĉiuj partoj de la mondo. Krome la 

Respublika Ĉefurbo ricevas ofte viziton de 

eksterlandanoj kiuj parolas E-on kaj kiuj eventuale 

utiligos la servon de la Civila Polico de la Federacia 

Distrikto. 

Alia aspekto kiu meritas elstarigon estas ke la 

esperantistaj policistoj povos korespondi kun alilandaj 

kolegoj, interŝanĝante spertojn. 

NOVAĴOJ PRI OSIEK 

- OSIEK-premio 1996 al Paul GUBBINS por Kunvojaĝo 
- Apero de la raporto pri kunsido de radio-aŭskultantoj 

en Prago 

- IEK-97 okazos en Grekio. Temo: Helenaj influoj en 

la mondkulturo 

- Lanĉo de nova agado en OSIEK: ELITEN, Esperanta 

LITeratura ENciklopedio. 

GRANDA INFANA KONGRESETO 

La 30-an IIK ĉeestis ĉi-jare en Ĉeĥa Respubliko, 59 
infanoj el 21 landoj, 40 km sude de Prago en feria 
hotelo. Je la Solena Fermo de la 818 UK en Prago, la 

infanoj ĉeestis kaj kantis post la intensa semajno. 

VENEZUELA E-UNUIĜO 

Calle 79 Nº 3C-72 
Maracaibo-4002 (Zulia) 

VENEZUELO 

VEU inaŭguris antaŭ kelkaj jaroj en Maracaibo la Unuan 
E-Monumenton de la lando kio estis gazetare informita. 
Pro vandalismo ĝi eestis damaĝita kaj la metala stelo 
sur ĝi malaperis tiel ke nia grupo intencas la refaradon. 

Pro malhelpoj financaj ni petas la kunlaboron al tiu 
celo per internaciaj respondkuponoj. Same ni tre 

interesiĝas pri Brazilo kaj deziras lerni la portugalan 
lingvon, konatiĝi al brazila literaturo, ekkolekti 

bildkartojn kaj tiucele bonvenigas materialon el via 
lando, ĉu malnovan aŭ uzitan. 

GRANDA A-B-C ESPERANTO-GRUPO 

Formiĝas tiu nova Asocio kiu petas gratulleterojn pro 
la partoprenado de lernantoj de Fakultato Senador 
Flaquer en Esperanto-prelego de ĝi okazigita. 

Adreso: Caixa Postal 31 
09001-970 SANTO ANDRE, SP



ENKONDUKO AL LA 

MONA TEORIO 

Eltiro de prelego farita de Sro. Josĉ Martins Co- 
elho en Kultur-kunveno ĉe EASP (Esperanto- 
Asocio de San-Paŭlo) 

1- MONO: ĝIA HISTORIO KAJ ĝIAJ SPECOJ 

Mono estas ĉiu ajn pagilo uzata en iu ajn 
ekonomia sistemo. 

Ni imagu la malfacilaĵojn pri iu ekonomia 
sistemo en kiu ne estas mono. Ekzemple, ŝuisto kiu 
bezonas krom ŝuoj, vestaĵoj, manĝaĵoj, diversajn 
aliajn havaĵojn por vivi. 

Se ne estus mono tiu ĉi ŝuisto 
bezonus renkonti aliajn homojn kiuj 
produktus tiujn havaĵojn kiujn li 
bezonas kaj proponi al ili la 
interŝanĝon de ŝuoj por tiuj havaĵoj. 

Tiu procedo krom laboriga, 
estas necerta, ĉar nenio certigas ke 
talojro, ekzemple, estos preta 
interŝanĝi siajn tolaĵojn por ŝuoj. 

La mono estiĝis en la 
antikveco, ĝuste por solvi tiun ĉi 
problemon, sed ĝi ne havis nunan 
formon. La plej strangaj iloj estis 
utiligitaj kiel mono. La salo en la 
antikva Romio, la bambuo en Ĉinio, la silkfadenoj 
en Arabio, eĉ la brutaro servis kiel interŝanĝilo. Laŭ 
la disvolviĝo de la civilizacio la altvaloraj metaloj 
fariĝis interŝanĝiloj pli komunaj pro diversaj kialoj: 
- ili estas facile rekonitaj; 
- ili havas malgrandan pezon kompare kun sia 
valoro; 

- ili estis divideblaj kaj havis limigitan oferton, t.e. 
ili estas malabundaj. 

La altvaloraj metaloj pli uzataj kiel mono estis 
oro kaj arĝento, kies valoro estis determinitaj laŭ 
ties pezo. Oni fandis arĝentajn aŭ orajn pecojn kun 
ties pezo stampita. De tiu epoko estiĝis la metala 
monero kun la formo kiun ni konas nuntempe. 

Ĉar la komercaj itineroj estis necertaj kaj ne 
estis sekureco por la komercistoj, ili komencis lasi 
sian oron kaj sian arĝenton ĉe la stampistoj aŭ ĉe la 
oraĵistoj, interŝanĝe ili ricevis kvitancon kiu atestis 
ke ili lasis ĉe la oraĵistoj determinitan kvanton da 
altvalora metalo. 

Kiam la stampistoj estis famaj kaj fidindaj tiuj 
kvitancoj estis utiligitaj kiel mono, ĉar ili certigis al 
la portantoj la kvanton de altvalora metalo esprimitan 
per ili. Tio estas la deveno de la monpapero, de la 
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monbiletoj kiel ni ilin konas hodiaŭ, kaj de la 
komercaj bankoj. 

La bankistoj tuj rimarkis ke estis ĉiam granda 
kvanto da oro kaj arĝento kiu ne estis alprenita de 
la monŝrankoj kaj komencis emisii kvitancojn je 
valoroj pli superaj ol la stoko da altvaloraj metaloj 
kiujn ili posedis. Ekestis, do, alia speco de mono, 
nome, la skriba mono aŭ la banka mono, kiu 
permesis al la bankistoj realigi profitajn negocojn, 
kiel pruntedoni monon postulante interezon, aĉeti 
bilojn, ktp... 

Ĝenerale la kondutreguloj de la nuna banka 
sistemo estas simila, tamen, la Centra Banko kiu 
kontrolas la bankan sistemon, determinas per leĝo 
la procenton de la deponoj de la bankoj, kiuj ne 
povas esti pruntedonitaj aŭ utiligitaj en iu negoco, 

restante kiel garantiaĵo. Tiu 
procento nomiĝas enkasa mono. La 
multiplikanto de la banka sistemo, 
estas la rilato inter la kvanto da 
monrimedoj kiujn la bankoj 
enkasigas kaj la kvanto de mono 
pruntodone investita. 

Pro la fortigo de la naciaj ŝtatoj 
kaj la kreado de registaraj organoj 
kiuj zorgas pri la ekonomia politiko 
de la ŝtato, la mona emisio fariĝis 
ekskluziveco de la registaro. Tiu 
mono estas nomata fidata mono kaj 
estas tiu mono,„kiu nuntempe 
cirkulas en la modernaj ekonomioj. 

La fidata mono laŭ difino de PIV "estas mono 
kies propra materia valoro estas nula aŭ multe pli 
malalta ol la nominala, sed kiu estas akceptata pro 
fido de la publiko ". Do, ĝia valoro devenas de la 
garantio kiun la registaro starigas pere de la 
monaŭtoritatuloj. La leĝo trudas ĝian akceptadon kiel 
pagilon de ĉiuj komercaj kaj financaj transakcioj. 

Ĉe ni fidata mono estas la "Realo". 
Finfine malaperis la ora bazo, kiu estis mona 

sistemo kiu kunligis la emision de mona papero al 
ekzisto de ora stoko, kiu servas kiel garantio al la 
cirkulanta mono en la lando. Nuntempe neniu lando 
emisias monon surbaze de la kvanto da oro kiun ĝi 
posedas, sed en la kvanto kiu sufiĉas por la 
funkciado de la ekonomia sistemo. 

  

  
  

  

2 - LA FUNKCIOJ DE LA MONO 

Por plenumi sian rolon en la ekonomia 
sistemo, la mono realigas kelkajn funkciojn. 
a - La unua funkcio de la mono estas roli kiel 
interŝanĝilo (ni vidis tion en la antaŭa ĉapitro). 
b - La dua funkcio de mono estas roli kiel rezervo 
de valoro. Tio signifas ke se homo posedas ian



  

sumon da mono kaj ne volas ĝin interŝanĝi tuj por 

varoj, li bezonas havi la certecon, ke tiu mono en la 

estonto havos la saman valoron. Alivorte la mono 
bezonas havi stabilan valoron. Tial, la inflacio 

maltrankviligas la aŭtoritatulojn, ĉar ĝi estas la 
senvalorigo de la mono. 

c - La tria funkcio de la mono estas roli kiel unueco 

je kontado. Tio signifas ke la mono taŭgas por 
kompari la valoron de la diversaj varoj. La esprimo 
unueco je kontado rilatas al la neceso de la homoj 
kaj entreprenoj registri siajn operaciojn kaj financajn 
negocojn laŭ mezuro kiu estu komuna al ĉiuj 
valoraĵoj kaj servoj. Tiel, entrepreno kiu havas 
elspezojn por aĉetado de krudaĵoj, kaj manlaboro 
registras la respondajn operaciojn laŭ ties valoro. 

Ĉar la valoro estas esprimita en la monunuo, 
la mono ĉi-kaze estas komuna elemento al ĉiuj eroj 
de la entrepreno kiuj fizike estas malsamaj. 
Tiamaniere eblas adicii traktorojn kun kokinoj kaj 
kalkuli la produktadon de la ekonomio. En la 
komerca kontoscienco la mono ankaŭ plenumas tiun 
rolon, ĉar la vivo de la entrepreno rilate al siaj 
elspezoj kaj enspezoj speguliĝas mone, spite al 
malsamaj negocoj je havaĵoj kaj servoj kiuj originis 
tiujn valorojn. 
d - La lasta funkcio de la mono estas roli kiel mode- 
lo por prokrastitaj pagoj. Temas pri pagoj pagotaj 

en la estonto. Tiu funkcio dekomence estas ligita al 
la dua funkcio (Rezervo de Valoro), ĉar persono nur 
akceptas ricevi pagon en la estonto se la mono ne 
perdos sian valoron. Ĝi estas ankaŭ ligita al la tria 
funkcio (Unueco je Konto), ĉar por kia ajn pago 
okazonta en la estonteco la mono devas konservi la 
saman valoron kiun ĝi havas en la momento de la 
realiĝo de negoco. 

3 MONA MENDADO 

Nun ni ekzamenos kial la homoj mendadas 
kaj retenas monojn. 

La motivo evidenta estas la fakto ke la mono 
kiel interŝanĝilo estas la maniero pli efika por ke 
homo akiru kavaĵojn kaj servojn, kiujn li bezonas. 

Se homo ne elspezas sian tutan lukron en la 
momento kiam li ricevas ĝin, ni povas demandi kial 
tiu homo ne investas parton el ĝi, en biloj kiuj rentas 
interezojn? 

La respondo venas tuj sub formo de tri 
fundamentaj kialoj pro kiuj la homoj mendadas kaj 
retenas monon ĉe si. 
La unua kialo estas la fakto ke la elspezoj kaj 
enspezoj ne okazas samtempe. La plimulto el la 
laboristoj ricevas siajn salajrojn en la komenco de la 
monato, sed ili konsumos dum la tuta monato per 
elspezoj, kiel luo, transporto, nutraĵo, ktp. ... 
Do, tiuj homoj bezonas reteni monon ĉe si dum la 
tuta monato. Tiu motivo nomiĝas MONA MENDADO 
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POR TRANSAKCIOJ. 

La dua kialo pro kiu la homoj deziras reteni monon 

ĉe si nomiĝas MONA MENDADO POR 
ANTAŬZORGOJ. Tio signifas ke la homoj antaŭ- 
zorgemaj havas ĉiam ĉe si kvanton da mono rezervita 
por ia ajn neatenditaĵo, kiel sanproblemoj, 
aŭtomobila kolizio, ktp. ... 
La trian kialon pro kiu la homoj retenas monon ĉe 
si, Keynes nomis MONA MENDADO POR 

SPEKULADO. Tiu motivo estas ligita al la fakto ke 
la mono funkcias kiel REZERVO de VALORO. 

Se homo jam apartigis el sia pergajno tiujn 
erojn destinitajn al ordinaraj pagoj kaj antaŭzorgoj, 
la agmaniero pli saĝa estas investi la restaĵon en 
biloj kiuj profitigas interezojn, ĉar nenio okazas al 
la mono kiam ĝi estas enfermita hejme aŭ deponita 
ĉe banko je kuranta konto. Gravas reliefigi ke la 
mono plenumas sian rolon kiel rezervo de valoro 
ĉe ekonomioj kie ne estas inflacio aŭ kiam ĝi estas 
malalta. Altaj indicoj inflaciaj detruas akiran povon 
de la mono, reduktante ĝian valoron dum la paso 
de la tempo. Tio permesas al ni starigi inversan 
rilaton inter interezprocento de la merkato kaj la 
spekula mendado de la mono. En la realo, ju pli 
alta la interezprocento des pli malgranda estas la 
kvanto da mono mendita kaj retenita por spekulado 
kaj inverse. 

La mona mendado havas du komponantojn: 
Unu estas la interezprocento - temas pri mona 
mendado por spekulado; 
La alia estas komponanto kiu ne dependas de la 
interezprocento - temas pri la mona mendado por 
transakcioj kaj antaŭzorgoj. 

Sur la sekvanta grafiko ni prezentas la monon 
mendadon, (Mm), kiel funkcio de la interezprocento 
(i). Sur la horizontala akso ni havas la monan 
mendadon (Mm). Sur la vertikala akso ni havas la 
interezprocenton de la merkato, (i), La segmento O 
«--» A sur la horizontala akso estas la sumo de la 
mona mendado por transakcioj plus la mona 
mendado por antaŭzorgoj, kiuj ne dependas de la 
interezprocento. Komence de la punkto A. la 
mendado estas influata de la interezprocento kiu 
respondas al mona mendado por spekulado. 

Mm



Por ke ni bone komprenu la monan mendadon 
sufiĉas memori ke la interezprocento estas la prezo 

de la mono en la financa merkato, kie troviĝas la 
ofertado kaj la mona mendado. La mono fariĝas varo 
kies prezo estas la interezprocento. 

El tio ni konkludas ke la mona mendado 
konsistas el du eroj: 
unu kiu dependas de la lukro - la mendado por 
transakcioj kaj antaŭzorgoj; 
alia kiu dependas de la interezprocento - la mendado 

por spekulado el ŝparo. 
Sekvas en n? 297 de B.E. 

LA MEDIO AŬ ĈIES 
DESTINO?! 

  

Kroniko de Maria Almada = 

En unu el malriĉaj akuŝejoj de la urbo 
naskiĝas du infanoj. Unu el la patrinoj 
estis malriĉa sen neniu kaj nenio, malsata 
kaj profunde mizera, aperis por naski 
sian idon. La kuracistoj kaj aliaj helpantoj, 

triste observis la malsatulinon kaj ne 
kuraĝis rifuzi la helpon al ŝi, ĉar ili 
konstatis, ke se ŝi ne ricevos tujan helpon, ŝi pereos 

kune kun sia ido. 
Samtempe alia virino same urĝe klamis por helpo, 

male ŝi mortus dum akuŝo. Ne en tiu malriĉa akuŝejo 
imagis ŝi naski sian idon, sed la necesa helpo urĝis. 
Samtempe du virinoj el (malsama klaso), naskis pere 

de operacio virinfanojn. Ilia destino ŝajnis sama, ili 
naskiĝis sanaj, roskoloraj kaj forte plorantaj. Ilin oni 
mezuris, ekzamenis sammaniere ilin kaj estis redonitaj 
al siaj patrinoj por nutri ilin. Post brakumado, nutrado 
kaj observado, unu restis en la akuŝejo, la alian 
transportis la parencoj al iu eleganta hospitalo por la 

kompleta resaniĝo de la patrino. La parencoj 

entuziasme konstatis, ke ĝi estas aminda infano kaj 

diris, ke lia loko de naskiĝo estis "akcidento". 
Akcidento, diris la mizerulino en la akuŝejo, nutrante 

sian bebon senespere. Post du tagoj ambaŭ sekvis sian 
destinon, unu al la eleganta loĝejo, la alia al la strato 
de iu domaĉaro. Ambaŭ kreskadis dum ilin nutris la 
lakto de la patrinoj, ambaŭ belaj, sanaj kaj feliĉaj. Pos- 
te unu el ili abunde sinnutris, eĉ postrestis manĝaĵo, 
dum al la alia nek restaĵo estis por sin nutri. Pri unu la 
parencoj zorgis kaj amis, la alian neniu volis prizorgi, 
kiam la patrino iris labori, por havigi eĉ netaŭgan 

manĝaĵon por infano. La malriĉulino sian idon forlasis 
en iu orfejo kaj neniam reaperis por lin viziti. Li restis 
sola kaj neniu zorgis nek dorloti lin. 

La tempo pasis kaj la buboj kreskis, ĉiu en sia medio. 

  

  

  

      
  

  

  
  

  

Unu en riĉa familio, la alia en orfejo. La riĉa estimata, 

la malriĉa forlasita, sed ambaŭ sekvis sian vivovojon. 

La sesjaraĝa riĉulo estis enskribita en bonan lernejon, 
la alia fuĝis el la orfejo kune kun aliaj forlasitaj de siaj 
parencoj kaj neniam revenis tien. Unu faris sian 

vivovojon en la lernejo, la alia faris lernejon el la strato. 
Unu forta ruzvizaĝa la alia pala-sendenta kaj senespera. 

Unu en la lernejo larĝigis sian vivhorizonton, dum 

de la alia la horizonto iĝis ĉiam pli kaj pli mallarĝa, 
alproksimiĝanta al la vivfino. La tempo pasis, unu 
gradiĝis en amasmalliberejoj. En la sama tago unu iĝis 

advokato, la alia organizis ribelon en 

; malliberejo. Ambaú igis famaj: unu 
€- defendis la leĝon por senkondiĉa 

E mortpuno, la alia uzis la morton 

senkondiĉan por vivi, fariĝis malamiko 
de la socio . Ambaŭ havis en la manoj 

la destinon de aliuloj. Unu defendis la 
leĝon de la societo, la alia la societon 
sen leĝaro, persekutata de la polico. Fine 

ili renkontiĝis en iu juĝejo, unu severe 
prijuĝis la alian, bedaŭrante, ke ne 
ekzistas mortpuno, kiun meritus tiu, 

mankatenita "abomena kreteno", kiu 

staris antaŭ li. La alia plendis pro sia 

malfeliĉa sorto, kiu atendis lin dum lon- 

ga tempo en malliberejo, malbeninte sian 

malbonŝancon. 
Nur unu persono en la solono, doktoro en iama 

akuŝejo kie ili ambaŭ naskiĝis, sciis, ke antaŭ tridek 
jaroj, en la mizera hospitalo, kie du beboj samtempe 
naskiĝis, (hazarde) estis interŝanĝitaj tiam, sed pri tio 

li por ĉiam mute silentis. 

  

  

Reago al eŭtanazio 

Tuj sur la unuaj paĝoj de Brazila Esperantisto mi legis 
la demandon: 

Kion pensi pri eŭtanazio. 

Ĉu la revuo akceptus la sekvantajn linojn kiel respon- 
do? 

Parolante kiel kristano pri eŭtanazio kaj aborto mi 
povas nur diri: 

Dio estas la sola Sinjoro de la vivo. Fino. 
Sed mi ja ne intencas prediki. Mi nur pensas, ke 
parencoj, sur kiuj pezas la flegado de malsanaj aŭ ne 
amataj maljunuloj, kaj certe la heredemuloj, farus ĉion 
eblan por profiti de tiu nova leĝo de eŭtanazio. 

Mi almenaŭ legis en gazeto, ke nederlandaj maljunuloj 
ekkomencis rifuĝi al la germana urbo de Akvisgrano 
(germane Aachen, france Aix-la-Chapelle) proksima 
de la landlimo. Tie ilin akceptas maljunulejo. 
Frato Bertino Goerner, Pindamonhangaba. 
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BRAZILA ESPERANTO-LIGO Internet: belObrnet.com.br 

La ofertoj daúrigas: 

ESPERANTO-KATALOGO de UEA - 14 poŝtmarkoj de unua valoro. Membroj: 10 pm. 

Profitu por enmanigi la plej grandan librokatalogon en Esperanto de la mondo. 

PLENA ANALIZA GRAMTIKO (PAG) - R$ 31,68. Membroj: R$ 25,00. Ĉeko por 25 tagoj. 

PLENA ILUSTRITA VORTARO - R$ 108,00 kontante, 2 ĉekoj de R$ 56,50 aŭ 3 de R$ 38,50; membroj: 
R$ 97,20 kontante, 2 ĉekoj de R$ 51,00 aŭ 3 de R$ 36,00! 

PAŜOJ AL PLENA POSEDO - R$ 15,84 kontante. Membroj: R$ 14,00. Ĉeko por 25 tagoj. 
FAKTOJ KAJ FANTAZIOJ: R$ 23,76 kontante. Membroj: R$ 21,00. Ĉekoj por 25 tagoj. 
TENDARAJ TAGOJ: Kajero Unu - R$ 7,92; Kajero Du -R$ 9,90; Kajero Tri -R$ 11,88; 

Kolekto -R$ 29,70. Membroj - R$ 7,00, R$ 9,00 kaj R$ 10,50. Kolekto -R$ 25,00. (kolektoj: ĉekoj por 25 

tagoj). 

AMUZAJ DIALOGOJ EN ESPERANTO: de R$ 10,09 al R$ 9,00. Membroj: R$ 8,00 
Rimarko: Por “ofertoj” ne estas sendoelspezo. 

Pro banko-postulo, estas malhelpoj por ĉekoj je malaltaj valoroj, tiel ni ne dividas la pagojn 

krom por relative grandaj aĉetoj. 

LASTE APERIS... SUR NIA BRETARO: Asteriks kaj Kleopatra - 11,10; Bulgara-Esperanta Poŝvortaro 
- 5,00; Comprehensive English-Esperanto Dictionary - 26,00; Esperanto Conversacional (Jair Salles) - 

10,00; Esperanto en Epizodoj - 13,00; Esperanto laŭ amuz-metodo - 7,50; Esperanto learning and 
using the international language - 23,00; Esperanto-Movado, Historio, Organizo. Amplekso - 12,00; 
Etimologia Vortaro de Esperanto - Vol. 4 - N-R- 22,00; Germana Antologio - 21,40 - Interna vivo de 
Esperanto-Eseoj - 50,00; Juna verkisto kaj varia bukedo - 9,00; Kongresaj paroladoj - 4,00; Kribita 

komentario al kelkaj vortoj en PIV - 6,00; Mirrakontoj de Liaozhai - 24,00; Muminvalo - 12,00; Nokto 

de la galaksia fervojo - 15,84; Orbito nula - 7,92; Originala poemaro en Esperanto -3,00; Parolturnaro 

Germana-Esperanto - 28,00; Paŝoj al pli alta ŝtupo - 12,00 Plena poemaro - 1917-1937-21,00; Proponaro 

por la Esperanto-Informado-Unua kajero - 7,00; Proponaro por la Esperanto-Informado-Dua kajro - 
7,00; Rapida kurso (curso rapido) de Esperanto - 9,00; Rateto volas edziniĝi-Ĉinaj popolaj rakontoj - 

8,00; La rondo familia - 18,00; Ruĝdoma sonĝo - 28,00; La serĉado de la perfekta lingvo por eŭropa 
kulturo (Umberto Eco) - 24,00; Sonĝe sub pomarbo - 24,00; Sonĝe vagi - 8,00; La stultaj infanoj - 9,90; 

ŝtupo (laŭpaŝa prosperado) - 5,00; Tempo tempesta-poemoj el jardekoj (1985-1995); Tirano Banderas - 
11,88; Vortoj de Valo. Kun studoj kaj artikoloj - 11,00. 

Rimarko: Al la supraj prezoj estos aldono de 1099 pro sendokosto, de minimume R$ 1,00. Membroj 
de Ligo ne pagas sendokoston kaj havos rabaton minimuman de 1099 en oferto ĝis 31/10/96. 

BRAZILA PRODUKTADO DE “ESPERANTO-VIDEOBENDOJ” 

Ligo estas la ekskluziva distribuanto de la filmo “Esperanto en la Brazila Altebenaĵo”, inkluzive kun bildoj 
de la Centra Oficejo de Ligo. La dokumentado estis prezentita en la UK 8l, Prago, ĉi-jare, sen premio- 
partopreno ĉar la aŭtoro jam sukcesis pri unua loko lastjare, per la filmo “Aragvaja Ekokrio"; ankaŭ disvendata 
de Ligo. Prezo R$ 38,00 po, inkluzive de poŝta elspezo. Mendu tuj. Ĉekoj por 30 tagoj. 
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Por konsil 
Prezidanto de NENIO 

ARO 

  

Pro manko de batalantoj la ĉi-suba subskribanto dum 
la 328 BKE fariĝis prezidanto de nenio tute simple ĉar 
la konsilantaro de BEL en la teoria federacio de ŝtataj 
reprezentantoj ne efektive funkcias. Tial mi prezentas 
tiun alvokon al ĉiuj BEL-membroj kaj aparte al la ŝtataj 
organizaĵoj, asocioj, grupoj esperantistaj. 

Kio estas demokratio? 

Ni ĉiuj sopiras al demokratio, tio estas al nia 

partopreno en la estrado, regado de la organizaĵoj kiuj 
koncernas nin, nian socion. 

La Esperanto-movado ne povas foresti de tiu sopiro. 
Ankaŭ la estraro de BEL ne povas esti plenpova, ĝi 
nur devas plenumi, aŭ organizi la plenumadon de tio, 

kion celas la asocio. Tion kion ni bezonas, deziras, 

devas determini ni ĉiuj, la membroj de la asocio, de la 

societoj aŭ grupoj. Se vi preferas ni ĉiuj devas esti la 
“leĝodonantoj”. Tio estas la tendenco de agado en ĉiuj 
aferoj, en la tuta mondo. 

Kio estas federacio? 

Por ke tiu demokrata tendenco estu efektiva, ekzistas 
nur unu maniero, ke ni fakte partoprenu en la 
movado. 

Antaŭ kelkaj jaroj, nia saĝa filozofo Evaldo Pauli 
sugestis, planis, kaj ni aprobis la federacian 
konsilantaron de Brazila Esperanto-Ligo. Bedaŭrinde 
malmultaj ŝtataj konsilantoj, reprezentantoj fakte 
partoprenas en tiu federacio. Tio estas vere domaĝa 
por la forto de nia asocio, kaj ankaŭ estas damaĝa al la 
funkciado mem. 

Kiel devas funkcii 

La federacia konsilantaro devas havi reprezentanton, 

konsilanton en ĉiu ŝtata esperanto-organizo de ĉiuj 
brazilaj ŝtatoj. 
Ĉiu ŝtata organizo, en sia propra ŝtato devas klopodi 
por ke ĉiuj esperanto-grupoj, apartaj aŭ ne, filiiĝu, 
aliĝu al la ŝtata organizo. 
Facile ĉu ne? Kaj tiel ni konstruas la demokratan 
piramidon de la malsupro, de la bazo al la pinto per 
rekta reprezentado. 
Sen tia konstruo de la malsupro al la supro ne ekzistas 
demokratio, ĉar la regado de la supro estas totalismo, 
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diktaturo, despotismo... ankaŭ ĉe BEL, ĝuste tion ni 

ne volas. Pro tio la federacia konsilantaro estas 

establita. 

   
     

        

       

   BEL 

Estraro 

   BEL 

Konsilantaro 

Ŝtataj Asocioj 

Lokaj societoj 
laborgrupoj, kluboj 

Ĉiuj individuaj 
esperantistoj      

  

Kiel aparteni al la konsilantaro 

Sufiĉas ke la ŝtataj asocioj estu efektive, laŭstatute ŝtataj 
kaj sendu peton pri deziro de partopreno en la 
konsilantaro kaj sendu kopion de la statuto al BEL aŭ 

prezidanto de la konsilantaro. La kopio de la statuto 
de la ŝtata asocio celas nur konstati la kongruon de la 
ŝtata agado kun tiu de BEL. 
La prezidanto de la ŝtata asocio estas aŭtomate la 
reprezentanto de la ŝtata asocio en la konsilantaro de 
la federacio. Kompreneble, okaze de kunvenoj de la 
konsilantaro en kongresoj aŭ aliaj lokoj la ŝtataj 
konsilantoj, kiuj ne povas ĉeesti, povas, eĉ devas, 

nomumi ĉeestantajn reprezentantojn por la kunvenoj 
kaj por ke la konsilantaro estu efika kaj efektive havu 
povon. 

Agu kaj reagu 

Ni petas vian reagon por la funkciado de nia 
konsilantaro. Tuta paĝo de nia organo "Brazila 

Esperantisto" estas je la dispono de la konsilantaro. 
Ne forgesu nian bazan celon: Informado pri, instruado 
kaj aplikado de Esperanto. 

Gilbert Ledon - Prezidanto de la konsilantaro. 
Caixa Postal 269 

12460 -000 Campos do Jordão, SP 
Telefono-Fakso (012) 262-1903 

aŭ ĉe BEL-Oficejo.



  

BELARTAJ KONKURSOJ 

Enkonduke al pliampleksigo de niaj kontaktoj organizaj 

BEL lanĉas ekde 1997 “BELARTAJ KONKURSOJ” 

validaj premie por la koncerna jaro. La konkursaĵoj 

devas esti novverkitaj, ne publikigitaj antaŭe. 

a) BRANĈOJ 
1. Prozo 

2. Poezio 

3. Disertacio (studaĵo pri scienca, filozofia aŭ 

literatura temo) 

4. Eseo (mallonga, literatura verko) 

5. Grafikaĵo (cele al E-disvastigo) 

6. Redaktaĵo: —- Baza kurso (lernantoj) 
- Supera kurso (lernantoj) 

7. Teatraĵo 

8. Traduko 

b) REGULOJ 
1. Maksimuma longo: 250x70 tajpospacoj. 

Du premioj 

2. Laŭvola longo. Du premioj 

3. Du premioj 
4. Du premioj 

5. Tri premioj 
6. Temo pri Esperanto. Sub kunordigado 

de la koncerna instruisto, kiu elektos du 

konkursaĵojn de la baza kaj/aŭ supera kurso por 

sendo. Maksimuma longo: 30x60 tajpospacoj 

7. Laŭvola longo. Du premioj. 

8. La traduko devas esti el la portugala, la originala 

teksto devas akompani la tradukon (ankaŭ en 3 

ekzempleroj) 
Laŭvola longo. Du premioj. 

c) SENDO 

Ĉiu rajtas al unu nura konkursaĵo branĉa, krom la 

nº 5 (ĝis 3) kiu surhavu pseŭdonimon. En aparta 

koverto enestu la vera nomo kaj adreso. Por la 

branĉo 6 ankaŭ la nomo de la koncerna instruisto 

estu menciita samkiel en kiu grupo/klubo/asocio 

la klaso funkcias kaj ties adreso (ankaŭ se temas 

pri baza/supera kursano). 

La konkursaĵoj estu sendataj en tri ekzempleroj, 

krom branĉo 5 (en du ekzempleroj) ĝis la 30-a de 
junio de la koncerna jaro. La rezultatoj estos 

diskonigataj decembre, 

ADRESO; BRAZILA ESPERANTO-LIGO 

BELARTAJ KONKURSOJ 

Calxa Posal 3625 

70084-970 - BRASILIA, DF 
(Rimarko: Dorsflanke de la koverto bv. skribi vian 

pseŭdonimon kaj ripetu la adreson de BEL) 
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d) PREMIOJ 
Unua premio: 

Dua premio: 

Tria premio: 

1 jarabono de revuo 
1 libro 
Donaceto 

e) PUBLIKIGO 

Ĉiuj premiitaj verkoj estos unuafoje publikitaj en 

la oficiala organo "BRAZILA ESPERANTISTO". 

  

  

BEL preparas portugallingvan libreton celantan la 

neesperantan publikon, kun ĉiuj eblaj informoj pri 

esperanto. 

perkorespondaj kursoj funkciantaj en Brazilo, por 

aperigo en la libreto. 

Bonvolu sendi la adreson de la perkoresponda kurso 

ĝis la 31-a de oktobro/96. 

Same ni bezonas la kompletan adreson (strato, p-kesto, 

telefon-numero, faks-numero, ktp) de la registritaj E- 

grupoj, kluboj, asocioj, kun la nomo de la estraranoj, 

la dejor-horoj, ĉiuj informoj pri la enklasaj kursoj, ktp., 

ĝis la sama dato 

Ni bezonas la adreson de ĉiuj 

La 14-an de septembro okdeko da esperantistoj 

revivigis tradicion pri kunfratiĝa ĉiumonata kunveno 

en diversaj restoracioj de la ĉefurbo. Ĉifoje la kunveno 

okazis en fama, picejo, kie oni kolektis sugestojn por 

pliaktivigi la movadon en Brasilia. 

La 15-an de septembro esperantistoj partoprenis la 

Marŝadon por la Paco en la Trafiko, en la suda ŝosea 

akso, unu el ĉefaj arterioj de Brasilia. 

Sesmetra rubando kun esperanta frazo kaj esperanta 

flago, kiu aperis en la unua paĝo de la plej granda 

ĵurnalo de la ĉefurbo, vokis la atenton de miloj da 

homoj. 

Kultura Esperanto Centro, de Goiŝnia, ĉefurbo de la 

ŝtato Goias, preparas la tradician Zamenfesto-n, 

okazonta la 7-an de decembro en la teatro de la "Esco- 

la Técnica Federal de Goiânia". 

Laú estrara decido, de nun la prezidento de la 

respubliko, la guberniestro de federacia distrikto, la 

ministroj, la senatanoj, la federaj kaj distriktaj 

deputitoj, la distriktaj sekretarioj, la direktoroj de 

aŭtarkioj kaj de ŝtataj entreprenoj, ktp., sidantaj en 

Brasilia, la diplomatiaj reprezentantoj kaj la ĉefurba 

gazetaro ricevos gravajn informojn pri esperanto kaj 

inviton partopreni elstarajn esperantajn eventojn.



KONGRESAJ SPUROJ 

    Aplaŭda transdono de la "ananase" verda flago fare de l 
al Luzineide por la 33 en Kuritibo     

mLA URBA ESTE LA DEPARTAMENTO i ai 
DU GA VIN    El la malnovaj teamoj Nĉia kaj ar solene kvankam kaŭre 

transdonas "valorajn" paperajn pasintaĵojn al la nova skipo 
kun J. Piton, kaj aliaj. 

"Ben-Venigadon" ni ricevis dum tuttaga ekskurso de 
kulturdomo kun departementoj kaj apartamentoj! 

    

  

     

  

     À 
“antro a 

Fronte al bierglasoj ni rekonas sobrajn Josĉ P. Milagres, 
Alberto Curopos, Izao Carneiro, Josĉ Martins Coelho kaj 
nian prezidantinon 

Malstreĉe pozas triopo el Brazilia kaj triopo el 
BEL-Prezidantino. 

  

    

      
ESPERANTISTO 

  

o, 
Ja CAIXA POSTAL 269 -BR - 12460-000 

CAMPOS DO JORDÃO/SP - Tel./Fakso - (012) 262-1983


